Monitoring 23. 4. – 30. 4. 2018



Sokolský zpravodaj ............................................................................................................................................... 8
28.4. 2018
ČT sport
Průvod čarodějnic a bojovku připravili pro děti ................................................................................................. 8
23.4.2018
Kutnohorský deník ~ str. 03 ~ Kutnohorsko

(mme)
Věřící v katedrále uvítali kardinála ....................................................................................................................... 8
23.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Z domova

Robert Oppelt
Praze ubývá policistů, práce je přitom stejně ..................................................................................................... 9
23.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 13 ~ Praha

Martin Bajtler
Vysoké Mýto se může chlubit unikátním autodromem, který předběhl svoji dobu ......................................11
23.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 16 ~ Pardubický kraj

Petr Broulík
Atletický trojboj startuje letos už počtvrté ........................................................................................................13
23.4.2018
Mělnický deník ~ str. 03 ~ Mělnicko

(bwb)
Mistrovství ČR v kulečníku se konalo na Žižkověb ..........................................................................................14
23.4.2018
prahatv.eu ~ str. 00 ~ PRAHA

Natálie Forsterová
SOKOLKY CVIČILY NA ČERVENCOVÝ SLET ...................................................................................................14
23.4.2018
Chomutovský deník ~ str. 02 ~ Chomutovsko/region

Na slet trénují sokolové od loňského podzimu ................................................................................................15
24.4.2018
Českobudějovický deník ~ str. 02 ~ Českobudějovicko / Jižní Čechy

(ks)
Sokolové z Náměště doufají v nový areál .........................................................................................................16
24.4.2018
Prostějovský deník ~ str. 10 ~ Zábava

PETRA PÁŠOVÁ
Sokolové v Roudnici cvičili už za Františka Josefa I. a fungují dodnes ........................................................17
24.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 14 ~ Severní Čechy

Pavel Křivohlavý

Vychází kniha o příběhu generála Františka Moravce .....................................................................................18
24.4.2018
Týdeník Bruntálský Region ~ str. 09 ~ Historie

(pu)

Nejlepší české mažoretky do Kladna .................................................................................................................19
24.4.2018
kladensky.denik.cz ~ str. 00 ~ Ostatní sporty

Rudolf Muzika
V Semicích se sejdou běžci ................................................................................................................................19
24.4.2018
Týdeník Nymbursko ~ str. 21 ~ Sport/publicistika

V muzeu na Florenci začíná výstava o historii Strašnic ..................................................................................19
24.4.2018
prazskypatriot.cz ~ str. 00 ~ Pražská kultura

red
Největší rozdíl je v mentalitě, srovnává bývalý reprezentant Štika trénování mužů a žen ..........................21
24.4.2018
sport.cz ~ str. 00 ~ Míčové sporty

eš
Koště je pro všechny čarodějnice povinné .......................................................................................................22
24.4.2018
Mělnický deník ~ str. 03 ~ Mělnicko / Zpravodajství

(bwb)

Loutkové hry pro děti i válečná mementa .........................................................................................................22
24.4.2018
Týdeník Opavský a Hlučínský Region ~ str. 09 ~ Historie

Sokolové mají v kalendáři zaškrtnuty dva červnové dny ................................................................................23
25.4.2018
Pardubický deník ~ str. 14 ~ Sport

(zz)
Zápisník ................................................................................................................................................................24
25.4.2018
Týdeník školství ~ str. 02 ~

čtk, vk
FOTO DNE: Rakovnický Sokol měl svůj slet ....................................................................................................24
25.4.2018
Rakovnický deník ~ str. 02 ~ Rakovnicko / zpravodajství

Ejpovičtí chystají lampiony .................................................................................................................................25
25.4.2018
Rokycanský deník ~ str. 03 ~ Region - zpravodajství
Když demonstrovat, tak odmalička ....................................................................................................................25
25.4.2018
Haló noviny ~ str. 04 ~ Literatura, umění, kultura

JIŘÍ KNOPP
Krajský slet v Hradci přivítá na dvě tisícovky cvičenců ..................................................................................25
25.4.2018
Hradecký deník ~ str. 14 ~ Sport
Hradečtí fotbalisté mají nového předsedu i vizi ...............................................................................................27
25.4.2018
Jindřichohradecký deník ~ str. 14 ~ sport

ZDENĚK PRAGER

VE ZKRATCE ........................................................................................................................................................27
25.4.2018
Českobudějovický deník ~ str. 13 ~ Sport Jižní Čechy

Jablonečtí kanoisté mají první medaili sezony a hned z Mistrovství ČR .......................................................28
25.4.2018
jablonecky.denik.cz ~ str. 00 ~ Ostatní sporty

Dagmar Březinová
Pešíkův pochod se blíží ......................................................................................................................................29
25.4.2018
Berounský deník ~ str. 13 ~ Berounsko / sport

(zb)
Na vytrvalce čeká Říp ..........................................................................................................................................29
25.4.2018
Týdeník Litoměřicko ~ str. 24 ~ Sport Litoměřicka

Zápach a zavřeno. Veřejná WC jsou ostudou Budějovic .................................................................................30
25.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 13 ~ Jižní Čechy

Lukáš Marek
Stavění májky: tradice, kterou si držíme ...........................................................................................................31
25.4.2018
Týdeník Rokycansko ~ str. 17 ~

Český Rocky spí svůj sen na dně oceánu - neuvěřitelný příběh vlasteneckého boxera Vildy Jakše ........33
25.4.2018
securitymagazin.cz ~ str. 00 ~ Historie

Petr Blahuš

Praha a tenis patří k sobě ...................................................................................................................................35
25.4.2018
Metro ~ str. 20 ~ Praha

DAVID HALATKA
Nejlepším sokolským sportovcem roku 2017 je vzpěrač Jiří Ország ze Sokola Karolinka .........................37
26.4.2018
sportovnilisty.cz ~ str. 00 ~

Vzpěrač Orság je znovu nejlepším sokolským sportovcem roku ..................................................................38
26.4.2018
isport.cz ~ str. 00 ~ Sport

Vzpěrač Orság je znovu nejlepším sokolským sportovcem roku ..................................................................38
26.4.2018
tyden.cz ~ str. 00 ~ Ostatní sporty

ČTK
Oceněný Orság sbíral další úspěchy navzdory zdravotním problémům .......................................................39
26.4.2018
isport.cz ~ str. 00 ~ Sport
V lounském divadle se v sobotu hrají Naši furianti ..........................................................................................40
26.4.2018
Žatecký a lounský deník ~ str. 02 ~ Lounsko, Žatecko / Region

(pk)

Vesnický sport? I ten teď musí mít oficiální strategii ......................................................................................40
26.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 18 ~ Brno a Jižní Morava

Markéta Dušková
Na mistrovství ČR mládeže získali stříbro ........................................................................................................42
26.4.2018
Klatovský deník ~ str. 13 ~ Sport

(tk)
Vzpěrač Orság se stal nejlepším sportovcem sokola ......................................................................................43
27.4.2018
kromerizsky.denik.cz ~ str. 00 ~ Ostatní sporty

Martin Břenek
Sokolové z Břas pořádají burzu .........................................................................................................................44
27.4.2018
Rokycanský deník ~ str. 02 ~ Region/Zpravodajství

(šme)
»TĚŽKÁ« OBHAJOBA .........................................................................................................................................44
27.4.2018
Haló noviny ~ str. 15 ~ Ze sportu

Autorky sepisují příběhy rodin popravených sokolů .......................................................................................44
27.4.2018
Náchodský deník ~ str. 03 ~ Náchodsko

(rez)
Dva chlapi přestaví jihlavský DIOD z tanečního na divadelní sál za hodinu a půl .......................................45
27.4.2018
ČRo - vysocina.cz ~ str. 00 ~

Irena Šarounová
fakta, výsledky .....................................................................................................................................................46
27.4.2018
Sport ~ str. 21 ~ basket

KOLÍNSKO VČERA ..............................................................................................................................................48
27.4.2018
Kolínský deník ~ str. 01 ~ Titulní strana

(mar)
Bývalý radní Plzně Dvořák je kvůli dotačnímu podvodu před soudem, hrozí mu až osm let vězení .........49
27.4.2018
parlamentnilisty.cz ~ str. 00 ~

nab
SLETOVÁ VLAŠTOVKA. ......................................................................................................................................50
27.4.2018
Berounský deník ~ str. 13 ~ Berounsko/sport

Osobnost dne .......................................................................................................................................................50
27.4.2018
Brněnský deník ~ str. 03 ~ Brno / Aktuálně

(ati)
Májové oslavy připomenou vznik samostatného státu ...................................................................................50
27.4.2018
Písecký deník ~ str. 02 ~ Písecko - Jižní Čechy

(kob)

Druhý dech rodiště buditelky .............................................................................................................................51
27.4.2018
5plus2 ~ str. 02 ~ Berounsko

JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
Jak je vidět, a ještě ušetřit! .................................................................................................................................52
27.4.2018
Blesk ~ str. 12 ~ Téma

(mka)
STRAKONICE TJ FEZKO .....................................................................................................................................54
27.4.2018
Strakonický deník ~ str. 04 ~ Jak jsme žili v Československu

Výstava připomene vznik Československa na Rychnovsku ...........................................................................55
27.4.2018
hradeckadrbna.cz ~ str. 00 ~ Kultura

před 100 lety .........................................................................................................................................................56
27.4.2018
Pátek Lidových novin ~ str. 04 ~ Roky s..., Před 100 lety

Vladan Šír
Moravcův příběh „ožil“ v knize Přerovana ........................................................................................................56
27.4.2018
5plus2 ~ str. 01 ~ Titulní strana

PETRA KLIMKOVÁ
Velitel tvrze Hanička ............................................................................................................................................59
27.4.2018
Lidové noviny ~ str. 20 ~ Poslední strana

JIŘÍ PLACHÝ
Chtěli dům s příběhem. Našli v něm poklad .....................................................................................................60
27.4.2018
5plus2 ~ str. 02 ~ Havlíčkobrodsko a Žďársko

JIŘÍ BÁRTA
Pešíkův pochod je připraven ..............................................................................................................................62
27.4.2018
Berounský deník ~ str. 13 ~ Berounsko/sport

(jis)
Zesnulý Mahler miloval Vysočinu ......................................................................................................................62
27.4.2018
5plus2 ~ str. 27 ~ Česká republika

RADEK LAUDIN
Veletrh Sport Expo 2018 opět v pohybu!...........................................................................................................64
27.4.2018
protext.cz ~ str. 00 ~ kom spl mag mgp slz spo efm

Šternberské kadetky jsou nejlepším sokolským týmem .................................................................................66
28.4.2018
Prostějovský deník ~ str. 14 ~ Sport/Česká republika

Orság nejlepší sportovec sokola .......................................................................................................................66
28.4.2018
Kroměřížský deník ~ str. 15 ~ Sport/Z regionu

(mb)

Přemek Pakosta je nejlepším sokolem ..............................................................................................................67
28.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 17 ~ Kraj Pardubický

(jah)
Sokolové se po šesti letech sjedou do Tyršova rodiště ..................................................................................67
28.4.2018
Českolipský deník ~ str. 15 ~ Sport

(aš)
Sokolové udělali radost Jiřímu Kejvalovi s hymnou o dvou slokách ............................................................68
28.4.2018
prvnizpravy.cz ~ str. 00 ~ politika

Dagmar Evaldová: Doufám, že jsem nezklamala ..............................................................................................70
28.4.2018
Magazín Práva ~ str. 14 ~ Příběh

Markéta Mitrofanovová

Prostějovské váhání nad připomínkou holokaustu .........................................................................................74
28.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 17 ~ Kraj Olomoucký

Michal Šverdík
Před sto lety zemřel v Terezíně Gavrilo Princip. Jeho atentát na následníka trůnu rozpoutal 1. světovou
válku ......................................................................................................................................................................76
28.4.2018
lidovky.cz ~ str. 00 ~ Zprávy / Domov

ČTK
Iva Stolaříka nezastavili nacisté, ani komunisté ...............................................................................................77
28.4.2018
Frýdecko-místecký a třinecký deník ~ str. 10 ~ Zprávy/servis

BOLESLAV NAVRÁTIL
Hradec Králové: Basketbalistky zvítězily v prestižní celostátní anketě Sokolský sportovec 2017 ............79
29.4.2018
parlamentnilisty.cz ~ str. 00 ~

PV
Sokolové udělali radost předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi s hymnou o dvou slokách ...............................80
29.4.2018
sportovnilisty.cz ~ str. 00 ~

OBRAZEM: Půvabné mažoretky ovládly kladenskou sportovní halu ............................................................81
29.4.2018
kladensky.denik.cz ~ str. 00 ~ Moje Kladensko

Kateřina Nič Husárová
Tradiční běžecký závod se koná v neděli ..........................................................................................................81
29.4.2018
orlicky.denik.cz ~ str. 00 ~ Ostatní sporty

Redakce
Čarodějnice na Jihlavsku oslaví bohatým programem ...................................................................................81
29.4.2018
jihlavsky.denik.cz ~ str. 00 ~ Moje Jihlavsko

Zuzana Burdová

Ze školy ho komunisté poslali na šachtu, dvouletá „vojna“ trvala 39 měsíců..............................................82
29.4.2018
olomouc.iDNES.cz ~ str. 00 ~ Olomouc / Olomouc - zprávy

MF DNES, Petra Klimková
FOTO: Loučimští sokolové zvolili v pátek nového starostu ...........................................................................85
30.4.2018
domazlicky.denik.cz ~ str. 00 ~ Moje Domažlicko

Redakce
V paláci YMCA se sportuje už 90 let ..................................................................................................................86
30.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 15 ~ Praha

Martin Bajtler
Turistickou sezónu zahájil prezident Masaryk .................................................................................................88
30.4.2018
polar.cz ~ str. 00 ~ Opava

Katka Geryková
FOTO .....................................................................................................................................................................89
30.4.2018
Benešovský deník ~ str. 02 ~ Benešovsko

(zkl)
Ve sportovní hale kolabovali tanečníci ..............................................................................................................89
30.4.2018
chrudimskenoviny.cz ~ str. 00 ~ Zprávy

Jakub Valenta
Senioři nepatří do starého železa .......................................................................................................................90
30.4.2018
Dobrý den s kurýrem ~ str. 10 ~ Kultura na Slovácku

IVA PAŠKOVÁ
V Kunratickém lese otevřeli studánky a utopili Moranu. Tradice má téměř 40 let ........................................90
30.4.2018
blesk.cz ~ str. 00 ~ Praha - Servis

dvi
Představila se loutková divadla .........................................................................................................................91
30.4.2018
Rakovnický deník ~ str. 01 ~ Titulní strana

(ref)
Masaryka strhávali marně. Vztyčí ho potřetí .....................................................................................................91
30.4.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 15 ~ Kraj Liberecký

— Miloslav Lubas

Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
28. 4. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
V první reportáži bylo představeno setkání tří sokolských žup Žijeme sportem, velká sportovní akce,
která je doprovodem k jubilejnímu 100. výročí republiky. V Brně se šplhalo na osmimetrovém laně.
Závod byl součástí Velké ceny a sjeli se sem nejlepší čeští závodníci včetně medailistů republikového
mistrovství.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj

Průvod čarodějnic a bojovku připravili pro děti
23.4.2018
(mme)

Kutnohorský deník

str. 03

Kutnohorsko

Červené Janovice – Pálení čarodějnic pořádají v Červených Janovicích členové Sokola v pondělí
28. dubna. V 18 hodin vyjde průvod kostýmů čarodějnic a duchů od obecního úřadu. Jejich cílem bude
fotbalové hřiště, kde bude připravené občerstvení a zahraje zde harmonikář, v pozdějších hodinách
bude diskotéka. Připravena je také noční bojovka pro děti, která odstartuje ve 21 hodin.

Region| Střední Čechy

Věřící v katedrále uvítali kardinála
23.4.2018 Mladá fronta DNES
Robert Oppelt

str. 04

Z domova

Po čtyřiceti devíti letech se splnilo přání Josefa Berana
Na prostém černém voze ozdobeném květinami přivezli v sobotu do katedrály svatého Víta rakev
s ostatky pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana.
Kněz, který strávil tři roky v nacistickém koncentráku a šestnáct let v internaci, do které ho bez soudu
umístil komunistický režim, je symbolem boje katolické církve proti totalitě. Při návratu domů ho
doprovázely tisíce nejen věřících, ale i biskupové a kněží, zástupci řádů a kongregací, orlové,
sokolové, rodinní příslušníci, poutníci a zástupci akademické obce.
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Šestispřeží černých kladrubáků přivezlo na Hradčany rakev ze Strahovského kláštera, kam byla
přivezena v pátek z kbelského vojenského letiště. Kardinál Beran strávil poslední část svého života
v Římě, kam odcestoval v roce 1965. Komunistické úřady mu pak znemožnily návrat. Skonal v roce
1969 a byl pochován v papežské kryptě svatopetrské baziliky. Na základě kardinálovy závěti se jeho
ostatky se souhlasem papeže vrátily nyní do Prahy.
Duka mluvil i o Zemanovi
Mši v katedrále na Beranovu památku celebroval v sobotu v poledne pražský arcibiskup a Beranův
nástupce kardinál Dominik Duka. Ve svém kázání stavěl vedle sebe osudy sv. Vojtěcha a kardinála
Berana. Mimo jiné z jeho úst zaznělo, že ve chvíli, kdy se v katedrále připomíná osud politického vězně,
se prezident Miloš Zeman účastní sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy. Partaje, která je přímou
nástupnickou organizací strany, která věznila tisíce odpůrců a ve jménu zrůdné ideologie je
i popravovala.
„Strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi
zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází. A o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu,
aby zaznělo rozhodné slovo,“ řekl Duka. Za svá slovy sklidil potlesk.
V závěru bohoslužby zaznělo devatenáct pomalých úderů na zvon Zikmund. Jejich počet
symbolizuje součet let, která Beran strávil jako vězeň nacistického a komunistického režimu. V závěru
smutečního ceremoniálu pak byla rakev přenesena do kaple sv. Anežky, kam mohou lidé přicházet
vyjádřit kardinálu Beranovi úctu. Dnes večer po mši, symbolicky na svátek sv. Vojtěcha, bude rakev
v této kapli uložena.
O autorovi| Robert Oppelt, reportér MF DNES
Foto autor| Foto: Profimedia.cz
Foto autor| 4x Foto: Jan Zátorský MAFRA
Foto popis| Rakev s ostatky Procesí se vydalo na cestu ze strahovské baziliky Panny Marie. V klášteře
byla rakev uložena přes noc poté, co byla převezena z Říma.
Foto popis| Kladrubáci Vůz s ostatky vezlo šestispřeží zapůjčené z kladrubského hřebčína. Podobně
tomu bylo i při pohřbu prezidenta Havla.
Foto popis| Varování Dominik Duka připomněl, že ve chvíli, kdy se připomíná osud politického vězně
dvou totalitních režimů, jímž Beran je, účastní se prezident Miloš Zeman sjezdu komunistů.
Foto popis| Sobotní mše V katedrále sv. Víta se konala bohoslužba na počest sv. Vojtěcha a kardinála
Josefa Berana. Celebroval ji arcibiskup Dominik Duka.
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Praze ubývá policistů, práce je přitom stejně
23.4.2018 Mladá fronta DNES
Martin Bajtler

str. 13

Praha

Policii v Praze chybí více než šest set lidí. Náborový příspěvek příchodu nových sil nepomohl.
PRAHA Velkolepé koncerty hudebních hvězd, celosvětový sraz motorkářů, pražský maraton nebo
oslavy sto let republiky. Hlavní město čeká přes léto hned několik velkých akcí, na které dorazí tisíce
lidí. Vysoká koncentrace hojně navštěvovaných událostí však může být problémem pro pražskou policii,
která bude zajišťovat jejich bezpečnost. V Praze totiž stále chybí více než šest stovek policistů
a rozvázaných pracovních poměrů má policie více než nově přijatých lidí. Nejhůře je na tom
s obsazeností služebních míst pořádková a dopravní služba. Velká část policistů proto musí sloužit
přesčas.
Kritické personální situaci nepomohl ani nově zavedený náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, od
kterého si policie na počátku roku slibovala snadnější nábor nových uchazečů. Policejní prezidium
náborový příspěvek zavedlo od 1. ledna pro Prahu a také Středočeský a Karlovarský kraj, tedy regiony,
kde jsou personální potíže dlouhodobě největší.
„Zavedení náborového příspěvku v horní hranici 150 tisíc korun zatím slíbená očekávání
v podobě zvýšeného zájmu o práci u pražské policie nepřinesla,“ konstatuje mluvčí pražské policie
Andrea Zoulová.
Podle ní má policie v Praze složitou situaci na trhu práce, protože jí konkurují nejen zahraniční
a tuzemské firmy, ale zejména městská policie a armáda, které také shánějí nové uchazeče.
„Poslední dvě zmíněné složky nabízejí uchazečům kromě vyšších nástupních platů i další finanční
benefity. Zkušenosti našich personalistů jen potvrzují, že pro potenciální zájemce o práci
u pražské policie je výše finančního ohodnocení naprostou prioritou,“ uvádí Zoulová s tím, že aktuální
situaci nepomáhá ani extrémně nízká nezaměstnanost v hlavním městě.
Výpomoc z regionů
Problém s nedostatkem policistů a jejich vysoké zatížení během letních měsíců probíral na svém
posledním zasedání také bezpečnostní výbor pražského zastupitelstva. Mimo jiné proto, že se situace
oproti loňskému jaru, kdy v Praze chybělo asi 450 policistů, ještě zhoršila.
„Je to velký problém. Musíme spolupracovat s městskou policií, protože ty lidi prostě nemáme. Někteří
policisté jsou unavení z přesčasů,“ komentoval na výboru situaci náměstek ředitele pražské policie pro
vnější službu Petr Matějček.
Podle něj není možné v rámci náboru snižovat přijímací podmínky. „Ale pokud hledáme kvalitní lidi, tak
s hrubým nástupním platem 21 600 korun je velmi složité někoho takového sehnat,“ upozorňuje
Matějček.
Velké problémy má aktuálně podle Matějčka zejména pochůzková služba. „Pokud by se tento stav měl
zhoršovat, pak bychom museli přistoupit k různým organizačním opatřením, jako je například zavírání
služeben na noc,“ dodává.
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Podle vyjádření mluvčí Zoulové je však policie i přes špatnou personální situaci schopna na
nadcházejících velkých akcích zajistit bezpečnost návštěvníků. „Většina akcí je oznamována
s předstihem, tudíž se zajištěním bezpečnosti jednotlivých událostí policie počítá,“ ujišťuje mluvčí.
Kromě přesčasů si policie v hlavním městě vypomáhá také kolegy z jiných krajů. Jde o regiony, které
mají nižší počet nahlášených trestných činů a jejich personální stav není tak špatný. „Jedná se řádově
o desítky policistů,“ uvádí Zoulová.
Podobně jako Praha je na tom i Středočeský kraj, který má 330 neobsazených služebních míst. „Posílilo
nás šedesát policistů z Hradeckého, Pardubického či Libereckého kraje a z Vysočiny. Část z nich jsme
nasadili na útvary v okolí hlavního města, čtyři z nich například na oddělení Praha-venkov-jih,“ uvedl
plukovník Václav Kučera, šéf středočeských policistů. V celé republice chybí asi 1 500 policistů.
Sokolové i motorkáři
Série velkých akcí se v Praze chystá v podstatě už od května. Na začátku května proběhne centrem
Prahy asi deset tisíc běžců v rámci pražského maratonu, v červnu se uskuteční například koncert
Lennyho Kravitze v O2 areně nebo velké oslavy stého výročí vojenského letiště ve Kbelích.
Stotisícovou účast českých a především zahraničních fanoušků značky Harley-Davidson očekává
policie na počátku července během celosvětových oslav 115. výročí značky, jejichž hostitelem byla
vybrána Praha. V červenci se po šesti letech uskuteční také všesokolský slet pro více než deset tisíc
cvičenců, který bude tentokrát věnován výročí republiky. V Letňanech na počátku července vystoupí
skupina Rolling Stones.
***
Fakta Nedostatek policistů v ulicích
* V současné době chybí pražské policii přes 600 lidí. Nedostatek zaměstnanců řeší policie jednak
v rámci přesčasů a také výpomocí z jiných útvarů napříč republikou. * Náborový příspěvek ve výši 150
tisíc korun, který pražská policie zavedla na počátku roku, zatím k lepšímu náboru nepřispěl. * Policii
v Praze vypomáhá také městská policie. I ta má ale problémy s naplněním tabulkového počtu
zaměstnanců. Strážníků chybí asi 280.
O autorovi| Martin Bajtler, redaktor MF DNES — s přispěním Jana Bohaty
Foto popis| Vždy na místě Policie zajišťuje bezpečnost na všech větších akcích. Loni třeba na
květnovém koncertě Depeche Mode. Foto: Tomáš Krist, MAFRA
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Praha
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Vysoké Mýto se může chlubit unikátním autodromem, který předběhl svoji
dobu
23.4.2018 Mladá fronta DNES
Petr Broulík

str. 16

Pardubický kraj

Dodnes je jedním ze symbolů města, který může vidět každý řidič na okraji Vysokého Mýta. Autodrom
byl ale v počátcích spojen také s přítomností sovětských vojsk ve městě.
Psala se raná normalizační sedmdesátá léta. Konstruktér a bývalý učitel zemědělského učiliště Jan
Mračno a Vladimír Kysilka, který vedl dlouho autoškolu, byl řidičem autobusu z povolání a člen
autoklubu ve Vysokém Mýtě, hledali místo, kde by mohli školit mladé lidi na motocyklech do 50 kubíků.
Povedl se jim tehdy nebývalý kousek. Z nápadu vznikl nynější autodrom, který ve své době neměl
v zemi obdoby a dnes ho znají nejen jako cvičiště pro školu smyku a autoškolu, ale pořádají se na něm
i závody motokár. Například v sobotu si na něm senioři zkoušeli bezpečné smyky v rámci
celorepublikové akce Jedu s dobou. Akce se zopakuje 20. května.
Vraťme se ale do začátku sedmdesátých let. „Stále jsme s tím otravovali na tehdejším městském
národním výboru. Nechtěli jsme moc velké místo, poukazovali jsme na Choceň, kde na Lhotách nad
internátem a bývalým ČKD bylo cvičiště pro malé motocykly. A najednou ke mně Vláďa Kysilka přiběhl,
že se to už rýsuje,“ vzpomíná Jan Mračno. Radnice vybrala místo, kde stál vojenský autodrom pro tanky
a terénní vozidla. Tehdy se ve Vysokém Mýtě usídlili okupační sovětští vojáci a zavinili už docela dost
dopravních nehod na silnicích ve městě. Hodně jich způsobili také v místech, kde za vysokomýtským
letištěm směrem na Hrušovou jezdili cvičit na střelnici. Na svědomí měli i mrtvé na silnicích. A místní
politici potřebovali, aby se jejich pověst v očích lidí trochu zlepšila.
„Vojenský autodrom byl tenkrát jen rozježděný terén. Žádná silnice, ale díry a muldy. Pozemek patřil
armádě, takže se muselo na krajskou vojenskou ubytovací správu. Ale našli jsme i historické fotografie,
dříve to byly pastviny a také tam měli sokolové místní slet,“ říká Jan Mračno.
Armáda s poskytnutím svého autodromu problémy nedělala. V Mýtě fungovala komise pro styk se
sovětskými vojsky a té předsedal tehdejší šéf národního výboru, který byl i předsedou vysokomýtského
aeroklubu. A šel autorům nápadu na ruku. Sovětští vojáci však museli mít vyčleněnou svou část
autodromu. Nenávidění „Rusáci“ se však stali pro budovatele autodromu svým způsobem
i výhodou. V prvních letech normalizace tak nebyl problém sehnat nedostatkové stavební materiály či
stavební firmu až z Prahy.
„V té době například nebýval k mání cement. Zavolal jsem do cementárny v Berouně, od Rusů jsem
dostal gazíka a jel se mnou nějaký plukovník. Za dva dny stály v Mýtě dva vagony cementu,“ vzpomíná
Jan Mračno.
Vladimír Kysilka, který loni zemřel, vymyslel celý projekt na svou dobu perfektně vybaveného
autodromu a dopravního cvičiště, které v té době nemělo v zemi příliš obdoby a také dnes jej vyhledávají
například školy smyku pro osobní, nákladní auta či autobusy z široka daleka. „Naplánovali jsme tam
dětské dopravní hřiště, kde bude výcvik malých motocyklů, cvičiště dopravy, udělali tam řízené
křižovatky se semafory, řídicí věž, kruhový objezd a parkoviště. V té podobě to funguje dodnes.
Rusákům jsme vyčlenili úzkou část blíže k letišti. Tam jsme učili československé dopravní předpisy pro
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osobní auta třeba i civilní zaměstnance sovětské armády,“ vzpomíná Jan Mračno, který autodrom
projektoval.
Výstavba autodromu trvala zhruba tři roky a silničáři pražské firmy ho stavěli s hojným využitím místních
brigádníků i sovětských vojáků. A to i kvalitně – silnice na autodromu se prý opravovaly od roku 1973
jen dvakrát.
„Autodrom tenkrát neměl srovnání s ničím podobným v Československu. Něco podobného jsem viděl
jen u Vídně, kam jsem se zajel podívat, protože jsem tehdy jezdil pro Karosu,“ říká Jan Mračno
a dodává: „Asi nám řada autoškol v zemi tenkrát i záviděla. Předběhli jsme dobu. Ale zase jsme tady
měli ty Rusáky,“ krčí rameny. Na úzké části blíže k letišti určené pro sovětskou armádu byly překážky,
most, slalom mezi tyčkami v podobě osmy, kopec, který se sjížděl bokem, železniční přejezd
s výstražným zařízením i dvě plochy vytvořené z vagonů. Tam Rusové trénovali najíždění na nakloněné
terény.
Vysokomýtský autodrom využívaly v době dvouleté základní vojenské služby hlavně autokluby
a autoškoly z celého orlickoústeckého okresu, v nichž se školila řada budoucích vojenských řidičů.
Chodily sem ale i děti ze základních škol na dopravní výchovu.
„V Ústí nad Orlicí byly trenažéry, tam se žáci autoškol učili nanečisto, poté jeli sem na cvičiště a pak až
do ulic. Lidé z celého okresu se sem doslova hrnuli,“ popisuje Jan Mračno. Soutěže motokár se začaly
jezdit na novém autodromu v roce 1974, a to po třinácti letech, co se předtím jezdily na
rekonstruovaném vysokomýtském hlavním náměstí pod názvem Vysokomýtský čtverec. Kvůli
motokárám vznikla na autodromu trať, depo a nová řídicí věž. Časem se začaly pořádat na autodromu
závody upravených terénních motorek kategorie supermoto. „Tyto závody se jezdily tehdy jen na pár
místech v republice a v Mýtě na ně byly obrovské návštěvy,“ vzpomíná Jan Mračno.

Atletický trojboj startuje letos už počtvrté
23.4.2018
(bwb)

Mělnický deník

str. 03

Mělnicko

Mělník – Atletický trojboj Memoriál Augustina Rebce otvírá letos čtvrtý ročník. Soutěž všech věkových
kategorií obsahuje běh na sto metrů, hod břemenem a skok do dálky a uskuteční se ve středu 2. května
na atletické umělé dráze pod Tyršovým domem. Akci pořádá Tělocvičná jednota Sokol na Mělníce
a na jejích webových stránkách jsou zveřejněny všechny propozice k závodu.
Region| Střední Čechy
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Mistrovství ČR v kulečníku se konalo na Žižkově
23.4.2018 prahatv.eu
Natálie Forsterová

str. 00

PRAHA

Profesionální hráči biliáru se sešli na Žižkově v Praze 3. Konalo se tam totiž mistrovství České republiky
v kulečníku.
Tři až čtyři hodiny denně – tolik času věnují tréninku profesionální hráči kulečníku v Česku. I letos se ti
nejlepší z nich sešli v Sokole na pražském Žižkově.
„Jedná se o 33. Mistrovství ČR v karambolovém kulečníku, disciplína trojband. Dnes je karambol, tzn.
stůl je bez děr,“ řekl Libor Bača, organizátor turnaje.
Turnaje se i letos zúčastnilo několik desítek hráčů z celé republiky včetně těch nejlepších.
„Jsou rozděleni do 4 skupin po 4. Na programu je skupinová fáze a pak vyřazovací část. Hraje se
o hodně, protože vítěz nás bude reprezentovat na nejbližším Mistrovství světa,“ řekl Libor Bača.
Na hru dohlíželo několik zkušených rozhodčích. Ti hlídali dodržování pravidel a nejen to.
„V případě, že před během zápasu některý z těch hráčů požaduje vyčištění koulí, tak jsem samozřejmě
povinen je vyčistit. A co se týče údržby, tak po každém zápase je potřeba stůl vysát,“ řekl Rudolf Ráček,
rozhodčí.
Podle odborníků je při hře kulečníku nejdůležitější zachovat klid. A co dalšího by měl správný hráč
biliáru umět?
anketa
V Sokole na Žižkově se Mistrovství ČR nekonalo náhodou. Už od roku 1969 tady totiž sídlí karambolový
klub.
URL| http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/7136/mistrovstvi-cr-v-kulecniku-se-konalo-na-zizkoveb

SOKOLKY CVIČILY NA ČERVENCOVÝ SLET
23.4.2018

Chomutovský deník

str. 02

Chomutovsko/region

Foto autor| Foto: Deník/Edvard D. Beneš
Foto popis| PŘES ŠEST DESÍTEK žen z Lounska a Mostecka se sjelo do mostecké sportovní haly TJ
Lokomotiva, aby zde nacvičovaly skladbu pro letošní XVI. Všesokolský slet v Praze. Skladba s názvem
Ženobraní je postavena na písních skupin Čechomor a Fleret a na tanečních krocích
dvanáctiosminového taktu. Proč právě Ženobraní? „Není potřeba v tom hledat nic hanlivého, ale naopak
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něco velkého, dobrého a oslavujícího. Tak jako je pro vinaře vinobraní svátkem úrody a sklizně, kdy
z velkého množství hroznů vzniká ušlechtilé víno, je pro ženy tato sletová skladba oslavou společného
tance, kterým přináší radost nejen sobě, ale všem lidem vnímajícím spojení tanečního pohybu
s hudbou,“ připomínají členky Sokola. XVI. Všesokolský slet se uskuteční od 1. do 6. července v Praze.

Na slet trénují sokolové od loňského podzimu
24.4.2018
(ks)

Českobudějovický deník

str. 02

Českobudějovicko / Jižní Čechy

Cvičenci v tílkách? Kdepak. Úbory hýří barvami a nápaditými střihy.
České Budějovice – Cvičit. Cvičit. Cvičit. Takové heslo teď, více než kdy jindy, vyznávají členové
českobudějovické tělocvičné jednoty Sokol. Času nemají nazbyt. Letos se koná XVI. všesokolský slet
v Praze, již pátý po obnovení činnosti v roce 1990. Předcházet mu opět bude župní slet v Českých
Budějovicích.
A tak se v nácviku skladeb „piluje“ každý pohyb, aby po oba dny „D“ všechno dobře klaplo.
Milada Pospíšilová, vzdělavatelka Tělovýchovné jednoty Sokol (T. J. Sokol) v Českých Budějovicích,
uvedla, že s nácvikem šestice skladeb z celkových jedenácti se u nich začalo už na podzim loňského
roku.
„Cvičenci se s chutí pilně učí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vedoucí jednotlivých skladeb
jezdili dlouho předtím na nácviky do Prahy a nejdéle na podzim loňského roku věděli, jak celá
choreografie té které skladby bude ve výsledku vypadat, kde bude jejich celek na ploše stadionu cvičit.
A to klidně vedle skupiny cvičenců třeba z Ameriky nebo Švýcarska, kteří také pravidelně přijíždějí,“
doplnila vzdělavatelka.
V ZÁŘI REFLEKTORŮ
To, jestli se vše povedlo, se ukáže až při samotném sletu. Ten budějovický se uskuteční 9. června, ten
v Praze v Edenu potom 5. a 6. července. „Prvně se cvičí večer pod umělým osvětlením, druhý den
odpoledne je to program se všemi parádami. Na začátku tam bývají sokolové na koních či sokolník
s živým sokolem a velké množství historických praporů. I ukončení je slavnostní, že člověku nestačí
kapesníky, jak se ho to dotkne,“ vyprávěla Milada Pospíšilová, jež je členkou Sokola od roku 1996.
Jestli ale čekáte cvičence v tílkách a červených nebo modrých kraťasech, tak se pletete. „Úbory jsou
skladbu od skladby jiné. Senioři navazují oblečením na historické obleky, ale ostatní úbory hýří barvami
a nápaditými střihy. Nezbývá než vás pozvat na 9. června do Českých Budějovic,“ dodala na závěr.
NAVZDORY ZÁKAZŮM
Všesokolský slet v Praze a všechny doprovodné sportovní a kulturní akce mají neuvěřitelnou atmosféru
sounáležitosti a přátelství. Není divu. Za sebou má Sokol historii starší než samotná Československá
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republika – několikeré zakázání činnosti, pronásledování čelních představitelů, ztráty na životech
v obou válkách, vlna teroru s příchodem Reinharda Heydricha, úplná likvidace Sokola v padesátých
letech...
Z historie Sokolská jednota vznikla v Č. Budějovicích v roce 1869, jako jedna z prvních na jihu Čech,
po 7 letech od vzniku Sokola v Praze. Roku 1885 došlo ke vzniku žup coby vyššího článku struktury
Sokola. Na jihu vznikla župa Žižkova a budějovická jednota se ihned stala členem. Teprve roku 1896
vzniká ústředí – Česká obec sokolská. Původní rozsáhlá župa Žižkova se dvakrát dělila – v regionu
nakonec spolupracovaly další dvě – Husova a Jeronýmova, které vydržely až do 21. století. V roce
2005 se všechny tři župy spojily do Sokolské župy jihočeské. Ta nyní v kraji zastřešuje 48 jednot.
Českobudějovická jednota je 2. největší, má 1614 členů (mládež 932, dospělí 682).

Sokolové z Náměště doufají v nový areál
24.4.2018 Prostějovský deník
PETRA PÁŠOVÁ

str. 10

Zábava

Náměšť na Hané – T. J. Sokol Náměšť na Hané obnovil svou činnost v roce 1999 a dnes nabízí pestrou
plejádu sportovních možností.
Od atletické přípravky přes stolní tenis, volejbal, badminton, florbal, cvičení žen, jógu až po třeba
košíkovou.
CVIČÍ KAŽDÝ DEN
V sokolovně v Náměšti na Hané je živo každý den. Aktuálně se tamní cvičenci chystají na červencový
všesokolský slet v Praze a taky doufají, že se povede projekt, který jejich areál posune mezi moderní
sportoviště. „Chtěli bychom zrekonstruovat tenisové kurty, na travnatém hřišti vybudovat hřiště s umělou
trávou pro malou kopanou, v projektu je zakomponované i hřiště, na kterém by se měl hrát volejbal,
nohejbal a basketbal. Mělo by tam vyrůst ještě sportoviště na vrh koulí a nová by měla být
i šedesátimetrová dráha s doskočištěm,“ popisuje aktuální plány starosta T. J. Sokol Náměšť na Hané
Tomáš Pečiva. Jedním dechem dodává, že jde o společný projekt s místní školou a městysem Náměšť
na Hané. „Děti by ve škole měly místo na sport a mohli bychom tímhle způsobem přilákat další členy
do Sokola.
Areál by byl využívaný od příštího roku, pokud by se všechno povedlo,“ řekl.
TŘI ROKY VE VEDENÍ
Ve funkci šéfa náměšťského Sokola je třetím rokem.
Kromě toho se ale věnuje i badmintonu. Před sedmi roky založil oddíl badmintonu, nejdříve pro dospělé
a později si k tomu přibral i trénování dětí.
„V průběhu prvního roku se v oddíle badmintonu setkala skvělá a aktivní skupina lidí, se kterou byla
radost podnikat různé aktivity i mimo hraní badmintonu. Začali jsme společně organizovat různé
víkendové akce, i pro děti. Těmto lidem jsem vděčný za to, že jsem se dostal do funkce starosty. Bez
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jejich podpory bych to nezvládl,“ pokračuje. Není to totiž lehká práce. „Stojí to hodně času, který Sokolu
dávám, a často je to na úkor vlastní rodiny. Naštěstí mi doma vytváří podmínky k tomu, abych tuto
funkci zvládl, za což jim patří velký dík,“ míní Tomáš Pečiva.
Přidává i to, že důležité jsou fungující oddíly. Bez nich by nebylo vedení Sokola schopno ničeho
dosáhnout.
„Každý člověk, který je ochoten se zapojit do aktivní činnosti pro veřejnost i pro samotnou tělocvičnou
jednotu, je důležitý. Přál bych každému starostovi, aby měl za sebou a kolem sebe schopné, ochotné
a šikovné lidi, jako mám já,“ usmívá se.
PŘÍPRAVA NA SLET
Kromě projektu na obnovu areálu je úkolem letošního roku také co nejlepší příprava na
XVI. všesokolský slet. V Náměšti na Hané se schází a nacvičuje osmnáct mužů, místních, ale
i z Vilémova a Bouzova, a to ve věku 40 až 74 let. „Chystají se na skladbu mužů a dorostenců s názvem
Borci.
Zúčastnili se všech sletů po roce 1989,“ říká hrdě Tomáš Pečiva. To, jak jim nácvik jde, může už brzy
posoudit i veřejnost. Už 26. května budou vystupovat v Litovli a o den později v Náměšti.
Sokolství je podle Tomáše Pečivy kromě sportu o kamarádství, čestném a sportovním chování
a radosti.
„To, co mě ve funkci naplňuje, je i spolupráce při zlepšování podmínek pro cvičení a sportování všech
v obci a okolí. Když za sebou vidím, že to, co jsem tomu věnoval, má smysl, je to pro mě největší
uspokojení,“ doplňuje starosta.

Sokolové v Roudnici cvičili už za Františka Josefa I. a fungují dodnes
24.4.2018 Mladá fronta DNES
Pavel Křivohlavý

str. 14

Severní Čechy

ROUDNICE NAD LABEM Sokol v Roudnici nad Labem letos slaví 150 let od svého založení v roce
1868. Začínali za Františka Josefa I. a fungují i dnes, kdy se připravují na červencový všesokolský slet
v pražském Edenu.
„První schůzka proběhla 5. dubna 1868. Naše tělovýchovná jednota vznikla jako druhá nejstarší
v severních Čechách, první založili o rok dříve v Lounech,“ vypráví Vojtěch Válek, který je 15 let
starostou roudnického Sokola.
První veřejné cvičení se v Roudnici konalo 8. května 1887. „Původně se sokolové scházeli v budově,
v níž dnes sídlí ZUŠ. Měli řadu oddílů, například oddíl boxu, ve kterém byli i mistři republiky. Vznikl
u nás oddíl veslařů, který je nejstarší v republice. A v roce 1892 se naši sokolové zúčastnili prvního
oficiálního fotbalového zápasu v Čechách na roudnickém ostrově,“ říká s patřičnou hrdostí starosta.

Stránka 17 z 93

Ve vrcholných dobách byl roudnický Sokol jednou z největších tělocvičných jednot v zemi. „Tenkrát
jsme měli okolo tisíce členů, dnes je nás zhruba 250,“ podotýká čilý třiasedmdesátník, který
v Sokolu cvičí od roku 1947.
V roce 1927 sokolové prodali starou budovu a začali stavět stadion a kino. Komplex navrhl jeden
z průkopníků české moderní architektury Kamil Roškot. Po dobudování stadionu mělo dojít také na
tělocvičnu. „Sokolovna se měla začít stavět dvakrát, oba pokusy však byly zmařeny. Za první republiky
věnovali velký peněžní dar na její stavbu průmyslníci Rudolf Bächer a Jan Pracner. Peníze však
sokolové museli v roce 1939 odevzdat městu, potažmo Němcům. Podruhé jsme finance na stavbu
nashromáždili po válce, ale někdy v roce 1952 jsme museli všechny peníze odevzdat na krajský úřad
do Ústí nad Labem, kde si z toho postavili zimní stadion a Roudnice měla opět smůlu,“ smutně
poznamenává Válek.
Před válkou se sokolům podařilo zprovoznit kino. „Naši předkové ho stavěli s myšlenkou, že provoz
biografu bude vydělávat na sport. Dnes je to bohužel zcela obráceně a kino musíme dotovat. Chceme,
aby sloužilo, proto jsme žádali o pomoc město. Je to však prý naše kino, tak si máme peníze sehnat
sami,“ přiblížuje starosta s tím, že o kino se dnes starají dobrovolníci.
„Nabídla se nám členka Sokola Klára Svobodová, která se ho rozhodla zachránit. Vytvořila
dvanáctičlenný tým, který organizuje různé programy a promítá filmy,“ sděluje Válek a dodává, že díky
dobrovolným příspěvkům nyní v kině budují bezbariérové záchody a rampu.
Vedle přípravy na slet se dnes roudničtí sokolové věnují hlavně lehké atletice. „Tu pravidelně chodí
trénovat 70 dětí. Dále u nás působí oddíly sportovní gymnastiky, volejbalu, kuželek nebo kulturistiky,
máme tenisovou akademii a přichází cvičit také okolo třiceti rodičů s dětmi,“ vypočítává starosta Sokola.
„Naše tělovýchovná jednota vznikla jako druhá nejstarší na severu Čech.“ V. Válek, starosta Sokola
v Roudnici

Vychází kniha o příběhu generála Františka Moravce
24.4.2018
(pu)

Týdeník Bruntálský Region

str. 09

Historie

Region – Osobnosti brigádního generála Františka Moravce, jenž je považován za autora plánu atentátu
na říšského protektora Reinharda Heydricha, se věnuje nová publikace Přerovana Jaroslava Skopala.
Jednaosmdesátiletého činovníka zdejšího Sokola inspiroval jeho příběh natolik, že se rozhodl jej
představit čtenářům v knize s názvem František Moravec jeho boj, rodina, vzpomínky.
„Slavnostní křest publikace se uskuteční v sobotu 28. dubna v 10 hodin v Mervartově pamětní síni
zámku v Přerově a role kmotrů se zhostí generálova vnučka Anita Moravec Gard, která dnes žije ve
Spojených státech, dále jeho praneteř Marta Šenkapounová a primátor města Vladimír Puchalský,“
přiblížila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
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Jaroslav Skopal se dostal k osudu Františka Moravce tak trochu náhodou. Zájem o atraktivní téma
v něm v roce 2013 vzbudilo uvedení třetí části cyklu České století „Kulka pro Heydricha“ v České
televizi, ve které byl vyzdvižen podíl Františka Moravce na rozhodování o atentátu na Reinharda
Heydricha.
Kniha mapuje osudy Františka Moravce ve třicátých a čtyřicátých letech, kdy se věnoval zpravodajské
službě nejprve za první republiky ve své vlasti a po jejím obsazení nacistickým Německem také v exilu
ve Velké Británii. „Jeho paměti s názvem Špión, jemuž nevěřili, po generálově smrti v červenci 1966
dokončila jeho dcera Hana Moravcová Disherová,“ upřesnil Jaroslav Skopal.
Část knihy je věnována i vzpomínkám. „Ty zachycuje především výtah z korespondence někdejšího
radiooperátora Václava Modráka, působícího za války ve středisku Woldingham, s generálovou
manželkou Vlastou Moravcovou po jejím ovdovění. Vzpomínkovou část obohatily i záznamy generálova
synovce Václava Moravce mladšího, jenž dosud žije v Čáslavi,“ dodal Jaroslav Skopal.

Nejlepší české mažoretky do Kladna
24.4.2018 kladensky.denik.cz
Rudolf Muzika

str. 00

Ostatní sporty

Kladno – Velkou přehlídku elitních mažoretek z celých Čech a Moravy bude hostit o víkendu kladenská
Sportovní hala u Sletiště.
"V sobotu i neděli se tady koná Mistrovství republiky mažoretek, vždy od 9 hodin. Vstupné je 100 korun
a spopořadatel, Sokol Kladno, zve do haly všechny Kladeňáky. "
URL| https://kladensky.denik.cz/ostatni_region/nejlepsi-ceske-mazoretky-do-kladna-20180424.html

V Semicích se sejdou běžci
24.4.2018

Týdeník Nymbursko

str. 21

Sport/publicistika

ATLETIKA
Základní škola, Obecní úřad a AFK Sokol Semice pořádají v sobotu 28. dubna osmačtyřicátý ročník
Běhu Semicemi. V 8.30 začne u fotbalového hřiště prezentace, o hodinu později bude závod zahájen
a pak vyrazí na trať nejmladší borci. Start hlavního závodu na deset kilometrů je v 11.45 hodin.
Startovné je padesát korun pro dorost a dospělé.
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V muzeu na Florenci začíná výstava o historii Strašnic
24.4.2018
red

prazskypatriot.cz

str. 00

Pražská kultura

Muzeum hl. m. Prahy pořádá od 25. dubna do 4. listopadu v hlavní budově na Florenci výstavu Strašnice
…zahrada Prahy, brána armád… Výstava je již osmým dílem mnohaletého projeku o pražských čtvrtích.
Představuje oblast, která se stala součástí Velké Prahy až v roce 1922.
Do té doby náležely Strašnice k pražskému předpolí, které bylo zasaženo prakticky každým obléháním,
každou válkou či bitvou o Prahu. Vystavena budou fotografická, mapová, plánová a další vyobrazení,
ale i další materiál, například předměty dokumentující činnost strašnického Sokola či stavbu
strašnického kostela, archeologický materiál připomene nejstarší obyvatele strašnického prostoru, další
předměty život ve Strašnicích před sto a více lety. S otevřením výstavy je již tradičně vydána
stejnojmenná publikace. Zároveň jsou připraveny i doprovodné programy pro veřejnost i pro školy.
Až do 19. století tvořily Strašnice součást zemědělského zázemí Prahy, od 14. do počátku 17. století
se tu kromě polí rozkládaly rozsáhlé vinice a chmelnice, v pozdější době bylo pro tuto oblast
charakteristické pěstování zelí. Původní nevelká ves ležící na důležitých obchodních cestách o několika
málo číslech popisných se v 18. a 19. století postupně rozrůstala a na konci 18. století vznikly
samostatné Nové Strašnice.
Stavební boom pak zaznamenáváme od přelomu 19. a 20. století a během první poloviny 20. století se
Strašnice staly důležitou rezidenční oblastí pražských středních vrstev. Na počátku 20. století získaly
Strašnice tramvajové spojení s Prahou i železniční zastávku na důležité trati Praha–Benešov.
Velkou proměnu zaznamenaly Strašnice v druhé polovině 20. století, kdy byla zastavěna již většina
plochy strašnického katastru. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let tu vzniklo sídliště Solidarita, poté
vyrostla nová, z velké části panelová, výstavba i v dalších strašnických lokalitách – v Průběžné,
Rybníčkách i jinde.
V šedesátých až osmdesátých letech došlo ke zboření staré zástavby, z níž do dnešních dob zůstalo
zachováno jen několik málo budov. Na počátku devadesátých let 20. století byl postaven a vysvěcen
po šedesátiletém úsilí místních farníků ve Strašnicích kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.
K výstavě je vydána výpravná publikace „Strašnice, …zahrada Prahy, brána armád…“, která má
čtenářům sloužit jako obrazový historický průvodce dějinami Strašnic.
Doprovodné programy:
Komentované prohlídky s autorkou výstavy
Středa 30. 5. 2018, 18:00
Středa 20. 6. 2018, 17:00
Středa 17. 10. 2018, 17:00
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Největší rozdíl je v mentalitě, srovnává bývalý reprezentant Štika trénování
mužů a žen
24.4.2018
eš

sport.cz

str. 00

Míčové sporty

Bývalý házenkářský reprezentant František Štika, který vyhrál s Duklou Praha PMEZ v roce 1984,
s týmem Československa vybojoval na olympiádě v Soulu v roce 1988 šesté místo, absolvoval tři
mistrovství světa a prošel řadou klubů, si zvyká na novou roli. Momentálně působí v trenérském týmu
u žen pražské Slavie. S nimi získal stříbro v česko-slovenské MOL lize a chystá se na play off české
ligy. „Uvidíme, jestli se dostaneme na vrchol,“ glosoval Štika v rozhovoru pro Sport.cz aktuální snažení
slávistek po posledním zápase interligy v Mostě.
Během hráčské kariéry jste vystřídal spoustu týmů. Jak na to vzpomínáte?
Začínal jsem v Orbisu Praha s Jirkou Kotrčem. Pak jsem s ním byl i v Dukle, hrál jsem taky za Spartu,
Slavii, několik německých celků a v Jičíně. Hlavně v Praze jsem poznal více klubů, ale rivalitu mezi nimi
jsem nevnímal.
Jak jste se od trénování mužů dostal k ženám?
Vedl jsem mládež v pražské Dukle a poté muže Sokola Vršovice. Když byl odvolán kouč ženské Slavie,
tak mi zavolali, jestli bych tam nechtěl dělat. Nastoupil jsem před koncem loňské sezóny a nyní vedeme
tým společně s hlavním trenérem Richardem Řezáčem. Jsem takový našeptávač. Když je potřeba něco
změnit, tak mu to našeptám, a jestli to udělá, záleží už jen na něm.
Je zásadní rozdíl v práci s házenkáři a házenkářkami?
Opravdu ano. Jsou to odlišná prostředí. Největší rozdíl je v mentalitě. Trénovat holky je úplně něco
jiného než muže. Musí se na ně jinak. Takhle mi to bylo podané při nástupu. Řekl jsem si, že to poznám,
a je to pravda.
Měl jste možnost seznámit se s kádrem hráček už v dlouhodobé části interligy. Jak berou fakt, že je
trénuje někdejší reprezentant?
Řeknu jen, že když jsem šel k týmu, děvčata asi ani nevěděla o mé sportovní minulosti. Už je to dlouho,
co jsem skončil ve čtyřiceti letech s vrcholovou házenou jako hráč. Některá děvčata možná něco četla
nebo jim to řekli rodiče. Ale ve Slavii se nehraje na to, jestli je někdo z trenérů známější, nebo ne.
S čím jde Slavia do play off české ligy?
Motivace je vždycky velká. Díváme se co nejvýš. Loni jsme prohráli ve finále s Mostem 1:2 na zápasy.
Uvidíme, zda se letos dostaneme na vrchol.
URL| https://www.sport.cz/clanek/983257-nejvetsi-rozdil-je-v-mentalite-srovnava-byvaly-reprezentantstika-trenovani-muzu-a-zen.html
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Koště je pro všechny čarodějnice povinné
24.4.2018
(bwb)

Mělnický deník

str. 03

Mělnicko / Zpravodajství

Olovnice – Tradiční slet čarodějů a čarodějnic začíná v pondělí 30. dubna od 16 hodin. Sraz je před
budovou obecního úřadu, kde proběhne registrace a společné focení a na prvních sedm, kteří přiletí,
čeká speciální odměna. Po té bude následovat přelet na fotbalové hřiště, kde jsou pro děti připraveny
soutěže a spousta her. Pro ty soutěživé jsou připraveny sladkosti. Čarodějové a čarodějnice musí mít
kostým a koště. Akci pořádá úřad ve spolupráci s místním Sokolem.
Region| Střední Čechy

Loutkové hry pro děti i válečná mementa
24.4.2018

Týdeník Opavský a Hlučínský Region

str. 09

Historie

Historické okénko
Ze vzpomínek Stanislava Petříka
Opavský rodák Stanislav Petřík ve svých pamětech zmiňuje i události, které se odehrály mezi lety 1938
– 1945. „Tak uplynuly Vánoce 1937 s Novým rokem, které byly zčásti strávené doma, zčásti u babičky
v Ostravě. Nový rok 1938 byl pro nás zátěží jako kalvárie. Na obranu naší vlasti se podél našich hranic
budovalo opevnění, pro které jsme budovali spoje strategických telefonních linek. V Sokole jsem
připravoval scénování pro čtvrté šibřinky rázu „Mezi hračkami“. Připravoval jsem scény pro loutkové
hry, kde jsme měli návštěvu 78 – 207 dětí. Kašpárka hrál obětavý náčelník br. Jan Niesner s ostatními
jako Hafarovi, Zlámalová, Polák aj. Vracím se ještě k tomu nemocování a chození od lékaře
do nemocnice a zpět. Tak jsem pobyl 11 dní v zemské nemocnici s úmyslem operace chronického
slepého střeva. Jenomže rok 1938 byl pro každého poctivého Čecha a vlastence právem přirovnáván
ke kalvárii. Západní spojenci nás nutili stavět nákladné opevnění proti nacistickému sousedu, které
v Mnichově zrádně bez nás předali Němcům. Na těchto opevněních v roce 1945 pak krváceli a kladli
své životy vojáci rudé armády společně s vojáky čs. armády, když osvobozovali naší vlast. Nic
nepomohlo úsilí dokončit opevnění proti nacistům. Mobilizace v květnu a září ani lidové manifestace
s armádnou v Hlučíně, na Ostré hůrce, krajský slet v Mariánských Horách a Všesokolský slet v Praze,
nic nezměnilo na okleštění a později zničení čs. samostatnosti,“ zavzpomínal.
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Sokolové mají v kalendáři zaškrtnuty dva červnové dny
25.4.2018
(zz)

Pardubický deník

str. 14

Sport

Pardubice – Chystá se velká sláva, která není moc často k vidění... Vlastně pouze jednou za šest let.
V tento okamžik předvádějí členové Sokola své dovednosti na vrcholné akci. Její jméno znají všichni.
Jedná se o Všesokolský slet. Co všechno příprava na tuto událost obnáší, a jak se do ní zapojí
pardubická část
Sokola Východočeská-Pippichova? Tak to už ví málokdo.
NETRADIČNÍ NÁPLŇ
Všesokolský slet „prolétává“ napříč všemi generacemi i oběma pohlavími. Jedná se převážně
o sportovní akci, na které se odehrávají hromadná vystoupení na jednom místě. Na území
Pardubického kraje působí ŽupaVýchodočeská – Pippichova už 122 let, a právě v Pardubicích se župní
vedení rozhodlo přistoupit k pořádání letošního krajského sletu poněkud netradičně.
„Náplň sokolského programu netvoří pouze sportovní aktivity. Chceme se ukázat i v dalších oblastech
lidské činnosti zahrnujících hudbu, divadlo a další aktivity,“ prozrazuje jednatelka župy Lenka Pařízková.
OSLOVIT VEŘEJNOST...
Na víkend 9. a 10. června připravuje župa sportovněkulturní akci s názvem Sokolské sletové slavnosti.
Jedná se o jakousi generálku před červencovým šestnáctým Všesokolským sletem, který se uskuteční
v Praze. Akce bude pojata zeširoka a jejím cílem je oslovit nejenom členskou základnu Sokola, ale
především širokou veřejnost.
„Součástí sobotní části programu bude například živé hudební vystoupení v pardubickém klubu
Ponorka s následnou rockotékou, divadelní představení v Kulturním centru Hronovická, či komentovaná
procházka městem“ vysvětluje Lenka Pařízková.
NA DUKLE TISÍC CVIČENCŮ
Nedělní program se pak přesune do dějiště sportovní části této akce, a to na Městský atletický stadion
na Dukle. Dopoledne se uskuteční nejenom nácvik skladeb na odpolední sletové představení,
připravena bude také tzv. Sokolská pouť plná nejrůznějších atrakcí pro děti. Návštěvníci se mohou těšit
na kolotoče, střílení ze vzduchovky nebo luku a další tradiční i méně tradiční aktivity. Zkrátka nepřijdou
ani dospělí, pro které bude připraveno hned několik možností otestovat svůj zdravotní stav, např.
změřením zraku, krevního tlaku apod.
Od 14 hodin pak vypukne hlavní program Sokolských sletových slavností, kterým jsou hromadné
skladby. Při cvičení na ploše atletického stadionu se vystřídá přes tisíc cvičenců různého věku. A to je
podívaná, která stojí za to. Vždyť se naskytne jednou za šest let. Návštěvníkům akce bude po celý den
k dispozici parkování, občerstvení, sociální zázemí a další nezbytné věci, které k akci podobné velikosti,
a především významu, patří.
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Zápisník
25.4.2018
čtk, vk

Týdeník školství

str. 02

Záchrana umění
V Olomouci spojili své síly vědci z různých oborů Univerzity Palackého. V rámci projektu s názvem
Arteca vznikne na akademické půdě třicetičlenný výzkumný tým historiků umění, chemiků a fyziků.
Zaměří se na vývoj nových metod a technik, které se budou moci uplatnit při ochraně a restaurování
památek.
Den biomechaniky
Přiblížit středoškolským studentům obor biomechaniky a jeho přímé využití v medicíně měl Národní den
biomechaniky. V Česku ho letos poprvé pořádá Česká společnost pro biomechaniku a pracovníci
Fakulty strojní ČVUT. Zájemci se na přednáškách dozvěděli třeba to, jak funguje lidská kost nebo zda
se náhrady tkání dají vyrábět na 3D tiskárně.
Obědy pro 350 dětí
V Praze letos díky evropským dotacím pravidelně zdarma obědvá 350 dětí, tedy o 17 procent více než
před rokem. Do projektu bezplatných obědů pro školáky a předškoláky z chudých poměrů se v tomto
školním roce zapojilo 78 škol.
Prostředky na údržbu
Česká unie sportu, Česká obec sokolská, Sdružení sportovních svazů ČR trvají na tom, aby stát plnil
svou roli při zajištění finančních prostředků na údržbu a provoz sportovních zařízení.
Foto popis|

FOTO DNE: Rakovnický Sokol měl svůj slet
25.4.2018

Rakovnický deník

str. 02

Rakovnicko / zpravodajství

RAKOVNIČTÍ SOKOLOVÉ
uspořádali v místní sportovní hale sokolský slet TJ. Sokola Rakovník. V červenci pak budou vystupovat
na XVI. všesokolském sletu v Praze na Edenu. „Na sletu naší jednoty, byly k vidění skladby a také
ukázky z činnosti některých našich oddílů,“ řekl starosta T. J. Sokol Rakovník, Josef Helebrant.
Cvičenci předvedli například skladbu Méďové, na které vystupují rodiče s dětmi nebo skladbu
Zenobraní, která je určena zase pro ženy. V Praze pak vystoupí se všemi šesti sletovými skladbami,
které předvedli i v sobotu v Rakovníku. Program všesokolského sletu v Praze začne 1. července, a to
sletovým průvodem Prahou a slavnostním zahájením v Národním divadle.
Foto autor| Foto: Deník/ Renáta Fryčová Region| Střední Čechy
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Ejpovičtí chystají lampiony
25.4.2018
(šme)

Rokycanský deník

str. 03

Region - zpravodajství

Ejpovice – Tradiční lampionový průvod pořádá posledního dubna hasičský sbor z Ejpovic. Účastníci se
sejdou v pondělí v 19 hodin u dvou mostů. Zajištěné je také občerstvení u táboráku na hřišti Sokola.
Region| Západní Čechy

Když demonstrovat, tak odmalička
25.4.2018 Haló noviny
JIŘÍ KNOPP

str. 04

Literatura, umění, kultura

Železo se má kout, dokud je žhavé. Proutek ohýbat, pokud je pružný, a možná bychom mohli říci, že
starého psa novým kouskům nenaučíš.
Zorganizovat demonstraci dvanáctiletých školáků za svobodu, demokracii, dodržování ústavy, ale
hlavně proti prezidentovi Zemanovi a premiérovi Babišovi byla jistě odvaha, ale nic nového pod sluncem
v naší republice.
Jedné takové demonstrace jsem se účastnil i já, když mi bylo třináct let. Byl rok 1948, konal se
XI. Všesokolský slet na Strahově a Klement Gottwald byl pár týdnů prezidentem. My žáci jsme cvičili
v bílých tričkách, červených trenýrkách a teniskách. Když jsme nastupovali na stadion, naši cvičitelé
běhali mezi našimi řadami a doslova zběsile křičeli: „Volejte, ať žije prezident Beneš!“
Připadalo mi to nepatřičné a vůbec jsem ani nevěděl, proč mám volat „ať žije prezident Beneš“, když
prezidentem byl Klement Gottwald. O politickém boji jsem nevěděl nic, teprve později jsem slyšel, jak
představitelé Sokola organizovali další akce v průvodu Prahou a jak volali na sokoly, aby se před
tribunou dívali na druhou stranu a nemávali představitelům vlády.
Takže nic nového pod sluncem. Využít nebo zneužít lze kdeco a kdekoho.
Pánové kavárenští povaleči! Zaslechl jsem nedávno docela patřičné heslo: „Páni z kaváren do polí
a továren!“ Ale asi by se takové heslo naším komunistobijcům nelíbilo. Takové heslo je zřejmě
nedemokratické. My, staří, kteří hodně pamatujeme, a víme, jak to všechno bylo, se opít rohlíkem
nedáme. My jsme ta pravá paměť národa.
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Krajský slet v Hradci přivítá na dvě tisícovky cvičenců
25.4.2018
(mr)

Hradecký deník

str. 14

Sport

Královéhradecko – Sté výročí vzniku státu oslaví Sokol začátkem července XVI. Všesokolským sletem,
který bude letošní největší akcí této tradiční organizace.
Vcelku po zásluze, vždyť Všesokolský slet se koná jednou za šest let, což význam této akce řadí
v očích Sokolů na úroveň Olympijských her.
A právě z tohoto důvodu se všechny sokolské župy na svůj svátek dlouhodobě pečlivě připravují,
secvičují sklady a vše ladí do nejmenšího detailu, aby vše bylo v den D a hodinu H dokonalé.
Vychytat pověstné mouchy mohou cvičenci nanečisto na Župních, potažmo Krajských sletech.
Na Královéhradecku bude moct veřejnost poprvé vidět skladby 19. května ve Dvoře Králové, o týden
později se koná Župníslet v Jičíně a v neděli 3. června bude v Hradci Králové na programu generálka.
„Krajský slet v Hradci bude obrovský. Posledně tam bylo 1400 cvičenců, letos by jich mělo být 1950,“
říká Helena Rezková, starostka župy Podkrkonošské Jiráskovy. „Jsme moc rádi, že spolupráce funguje
i mezi kraji, takže spousta našich cvičenců se představí na Krajském sletu v Pardubicích a zase
opačně,“ pochvaluje si mezikrajskou spolupráci Rezková, která rovněž zve 16.
června na Nový Hrádek u Náchoda, kde se koná Místní slet.
Necelý měsíc po Krajském sletu v Hradci Králové přivítá v prvních červencových dnech Praha
neúprosně se blížící XVI. Všesokolský slet.
Foto autor| Foto: Pavlína Špatenková
Foto popis| MATĚJ HOLAN ze Dvora Králové nad Labem na Přeboru ČOS ve všestrannosti.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 4 titulech.
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Hradečtí fotbalisté mají nového předsedu i vizi
25.4.2018 Jindřichohradecký deník
ZDENĚK PRAGER

str. 14

sport

Jindřichův Hradec – Nové vedení si na mimořádné valné hromadě zvolili fotbalisté FK Jindřichův Hradec
1910.
Členové klubu si za svého předsedu vybrali Václava Císaře, který v čele nahradil Josefa Žižku. Ten na
svůj post rezignoval na podzim minulého roku.
Václav Císař (33 let) byl dlouholetou oporou áčka v krajském přeboru a vyzkoušel si s ním i divizi. Jeho
hráčskou kariéru ve vyšších soutěžích však předčasně ukončily vleklé zdravotní potíže. V současnosti
u aktuálně druhého celku KP působí v roli jednoho z asistentů trenéra.
Zároveň došlo i k doplnění výkonného výboru FK J. Hradec, do něhož byli nově zvoleni Tomáš Beránek
a Ondřej Blažek. Místopředsedou zůstává Radim Kvitský, na svých postech setrvávají i další členové
výboru Tomáš Cypra, Jan Beneš a Marek Černoch, jenž je zároveň i jednatelem oddílu.
Na valné hromadě se řešila i vize klubu v nejbližším období, jak o tom informoval Marek Černoch.
„Zažádali jsme fotbalovou asociaci o statut sportovního střediska mládeže, o čemž by se mělo
rozhodnout v průběhu května,“ uvedl.
S tím jsou spojené i další úkony, jako transformace přípravek, jež dosud působí pod hlavičkou
hradeckého Sokola, pod křídla FK 1910, neboť podmínkou pro zřízení sportovní střediska mládeže je,
že všechny kategorie od přípravek po dorost musí být registrované v jediném klubu.
Mládežnickou sekci bude mít v roli šéftrenéra na starost Jan Beneš.
„Zároveň platí, že ve spolupráci s hradeckou 1. základní školou chceme od podzimu rozjet i fotbalovou
akademii,“ doplnil Marek Černoch.
Foto popis| VÁCLAV CÍSAŘ je novým předsedou jindřichohradeckých fotbalistů. Foto: Deník/Zdeněk
Prager
Region| Jižní Čechy

VE ZKRATCE
25.4.2018

Českobudějovický deník

str. 13

Sport Jižní Čechy

FOTBAL V semifinále Poháru JcKFS dnes hrají Slavia CB – N. Vcelnice a Vodnany – Planá u CB
(zacátky shodne v 17.30 hodin). Semifinále dorostu: Lomnice – SKP CB, Blatná – Ctyri Dvory (oba
17.30).
Budejovická 35: Planá – Mladé 2:8 (1:4),
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Kocer, Koclír – Sedlácek 4, Havlícek 2, Szojka, Brozman, Akra – Nemanice 4:2 (2:2), Kodada 2,
Chmátal, M. Šauer ml., Jankov – Temelín 3:1 (0:0), Stejskal 2, P. Maxa – Lisner, Dynamo – Hluboká
dnes (18 Slož) CYKLISTIKA Vítezové Galaxy CykloŠvec závodu detí v Písku, odrážedla: Leskovec,
Pangrác, Novák, Hronek, Procházka, Peterková, Horká, J. Rothbauerová, K. Rothbauerová (Písek),
Nováková (Jihotrans CB), kolobežky Hrbek, Pešicková (Písek), Kuba, Pazourková (Tábor). .
ATLETIKA 20. rocník Malé Hluboké (rámcové závody detí v rámci Behu kolem Hluboké): st. žáci (1,2
km) Tomáš Candra (B&H triatlon CB) 4:07, Eliška Zanáková (Veselí) 4:21, ml. žáci Ondrej Tomáš (CB)
4:08, Klára Konfrštová (Písek) 4:28,nejml. žáci Tomáš Coka (Cécova CB) 4:12, Kristýna Kozáková (Atl.
Písek) 5:22, deti (200 m) Martin Fuciman 1:18 a Petra Pípalová (oba Veselí) 0:55.
Jenínský beh (5 km): 1. Lipll 20:21,8, 2. Petrou 21:05,4, 3. Lolacher 22:36,7, veteráni (2,7 km): 1. Kadlec
11:11,4, 2. Mikšl 12:05,7, 3. Gazda 13:15,3, ženy: 1. Varáková 16:22,7, 2. Zoubková 19:22,3, 3.
Libertinová 26:34,0. Pocetná výprava Ctyr Dvoru startovala v Brne. Osobní rekordy si vytvorili mj. David
Czepiec300m41,51, Daniel Gribbin1500m a 100 prek. 4:53,66 a 17,50, Lukáš Vacek (13) 60 prek.
10,24, Marek Kuna (12) 60 prek. 10,75. Z dalších výkonu: dálka Czepiec 550, 600m Barbora Kubáková
(11) 2:05,39, 9letí Jan Kubák 2:07,97, Boris Brcko 2:08,07.
Ješte z haly na Meteoru: výška Kabícek (Be) 195, jun. Doležalová 165, dor. Kotalíková (obe VS) 155,
žactvo Schwarz (NB) 165, Šedivá 150, mladší Jana Svacinová (13, obe VS) 145.
Ošteparka Veronika Kalivodová (25) se vrací ze Sparty do Sokola CB, ze Sokola do USK odchází
Anna Švecová (20).
Foto popis| VLADIMÍR UHER ve víkendovém kole fotbalového krajského přeboru přispěl třetím gólem
k výhře Katovic se Sezimovým Ústím 5:2 (na snímku ho atakuje hostující Václav Podroužek). Foto: Jan
Škrle
Region| Jižní Čechy

Jablonečtí kanoisté mají první medaili sezony a hned z Mistrovství ČR
25.4.2018 jablonecky.denik.cz
Dagmar Březinová

str. 00

Ostatní sporty

Mistrovství ČR v kanoistice na dlouhé tratě se konalo v Praze. Bojovat o cenné kovy a umístění
v Českém poháru se vydalo také sedm jabloneckých závodníků ze sportovního oddílu rychlostní
kanoistiky.
"Na trať 5 km vyjeli Michal Voronic, Tereza Hettfleischová, Jindřiška Palatová, Jakub Serra, Barbora
Sovová, Nikola Grabmüllerová, na 2 km trati startovala Carolina Serra. Pro bronzovou medaili si poprvé
společně na jedné lodi dojela Carolina Serra s Eliškou Svobodovou z Černožic. Bramborová medaile
čekala na Barboru Sovovou a Terezu Tettingerouvou z Nymburka a také na Michala Voroniče s Danem
Sedláčkem ze Sokola Pražského.
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Poprvé ve starší kategorii se na start postavila Barbora Sovová, která svůj závod dokončila na 9. místě.
Nikola Grabmüllerová bojovala, ale zkusila si studenou koupel ve Vltavě. I přesto svůj závod dokončila.
V kategorii nejstarších benjamínků měl Jablonec jedno želízko v ohni a tím byla Carolina Serra, která
dojela na pátém místě.
Mezi reprezentantkami a skvělými jmény v kategorii juniorek zdobila trať jablonecká Tereza
Hettleischová, když dojela sedmnáctá. A potvrdil to také moderátor závodu slovy: „Jablonec se může
chlubit krásnou trenérkou i závodnicemi.“
Svůj boj o medaili svedl také Michal Voronič a ve velice silné konkurenci si dojel pro šesté místo mezi
juniory. Jindra Palatová se do cíle podívala jako šestnáctá. Po nevydařeném singlovém závodě si Jakub
Serra zlepšil chuť na deblu s Jiřím Vávrou ze Sedlce, jako ostřílená dvojka vybojovali střed pole
a 11. místo. „Závody se opravdu vydařily a vzhledem k tomu, kolik má Jablonec přes tuhou zimu najeto
kilometrů, a že všichni závodníci startovali ve starší kategorii než v loňském roce, máme se ještě na co
těšit. Sezonu jsme rozjeli na výbornou,“ uvedla trenérka Nikola Hettfleischová."
URL| https://jablonecky.denik.cz/ostatni_region/jablonecti-kanoiste-maji-prvni-medaili-sezony-a-hnedz-mistrovstvi-cr-20180425.html

Pešíkův pochod se blíží
25.4.2018
(zb)

Berounský deník

str. 13

Berounsko / sport

Komárov – Sváteční úterý 8. května můžete strávit v přírodě. V Komárově startuje 44. ročník tradičního
Pešíkova pochodu, trasy jsou připraveny pro pěší i cykloturisty. Bližší informace podá Olga Kleknerová
z pořádající T. J. Sokol Komárov.
Region| Střední Čechy

Na vytrvalce čeká Říp
25.4.2018

Týdeník Litoměřicko

str. 24

Sport Litoměřicka

58ročník Běhu Říp - Roudnice a Roudnice - Říp - Roudnice se uskuteční v sobotu 28. dubna od 9 hodin.
Závod pořádaný Sokolem Roudnice je vypsán pro všechny věkové kategorie. Ty nejmladší budou
soutěžit na Tyršově stadionu, kde je i cíl všech ostatních. Na dvou hlavních tratích drží rekordy Miloš
Smrčka z Touristu Říčany (15200 metrů - 49:32 min.) a Ivo Klesnil z AC Kablo Kladno (8700 metrů 26:18 min.).
Foto popis|
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Zápach a zavřeno. Veřejná WC jsou ostudou Budějovic
25.4.2018 Mladá fronta DNES
Lukáš Marek

str. 13

Jižní Čechy

Toalety na Sokolském ostrově v centru krajského města jsou kvůli špíně pro mnoho obyvatel
nepoužitelné.
V okolí přitom denně relaxují stovky lidí na trávě a u hřiště. V oblíbené Stromovce zase byly záchody
několik dní zamčené.
ČESKÉ BUDĚJOVICE Zpustošené, špinavé a zapáchající tak, že je dokážou použít jen ti nejotrlejší
v případu krajní nouze. Stav veřejných toalet na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích je už delší
dobu zoufalý. V posledních týdnech je tento problém výraznější o to víc, že je oblíbená lokalita při
pěkném počasí obležená lidmi. A ti si na neutěšené zázemí WC stěžují.
„Použití toalet bych neriskovala. Zkusila jsem to tam loni a to mi stačilo,“ reagovala Eva Bendová, jedna
z častých návštěvnic Sokolského ostrova. Dokládá, že problém není úplně krátkodobý, ale nyní graduje.
„Ani není poznat, jaká část je pánská a jaká dámská. Nejsou nijak označené. Uvnitř je hrozný
nepořádek, žádný toaletní papír, děs a hrůza,“ rozčilovala se Tereza Maroušková. A podobně reagovali
téměř všichni dotázaní, se kterými MF DNES na místě mluvila.
Většinu veřejných toalet má na starost českobudějovická Správa domů, která je městskou společností.
Ta se brání, že jsou toalety častým terčem vandalů a jejich nájezdy jsou na denním pořádku. Je tak
složité v nich udržovat dobrý stav. Jenže drtivá většina uživatelů se chová slušně a podobné podmínky
pro ně nejsou důstojné.
Mnohokrát už WC využili i bezdomovci, kteří si z nich udělali noclehárnu, a uklízečce se je nedařilo
dostat z místa pryč. Situace se výrazně nemění několik měsíců, i když na stole už je řešení, které by
mohlo vést ke zlepšení. Údržbu toalet na Sokolském ostrově zajišťuje pro Správu domů kavárna Vlnna,
která sídlí opodál na slepém rameni Malše. Záchody uklízí jednou denně. Vedení kavárny navrhlo
radnici proměnu WC a nastavení jiného režimu. „V tuto chvíli komunikujeme s městem o možnosti přímé
správy. Pořídili jsme projektovou dokumentaci, která řeší vylepšení WC. Navrhuje obložení přírodě
blízkým materiálem a vytvoření koutku pro kontejnery. Zčásti jsme navrhli i modernější pojetí interiéru,“
upřesnila Markéta Kubešová, vedoucí provozu kavárny.
Ona, ale i další zástupci z Vlnny jsou přesvědčení, že bez zavedení poplatku za užití se k lepšímu
nepohne žádné veřejné WC, které je mimo obytnou část města, nebo u něj není stálá obsluha. Jednou
z možností je, že by v kavárně mohli půjčovat čip, pomocí kterého by se zájemce na toaletu dostal.
Za použití by platil třeba pět korun, což bývá obvyklá cena. „Jednáme o provedení oprav toalet a jejich
zpoplatnění. Denně řešíme problémy s vandalstvím a poškozováním vnitřního interiéru WC. Záchody
jsou přes noc uzamčeny, to je od 20 do 8 hodin ráno,“ reagoval Petr Šindelář, jednatel Správy domů.
A právě provozní dobu by někteří také upravili. Podle dotázaných by toalety mohly být odemčené
v letním období až do deseti hodin, kdy je „Sokolák“ v obležení stovek lidí. Kromě těchto WC lze použít
na ostrově ještě ty v areálu Sokola. „Kdo nás požádá, tomu půjčíme klíče a může si tam dojít. Uklízí se
tam každý den,“ sdělil David Dvořák, který je majitelem mobilní kavárny u dřevěného mostu Coffee on
the Go. Už má bohužel i takovou zkušenost, že se mu někdo s klíčem nevrátil. V dalším případě mohou
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využít návštěvníci ostrova veřejné WC na radnici na náměstí Přemysla Otakara II. nebo na rohu ulic
Široká a Biskupská.
K hřišti přivezou mobilní WC
Aby problémů nebylo málo, tak o uplynulém víkendu a v pondělí vůbec nefungovaly toalety pro
veřejnost ve Stromovce. Byly zamčené, přestože je na objektu napsáno, že je provozní doba od 8 do
19 hodin.
„Důvodem uzavření WC o víkendu byla nefunkční elektroinstalace, vada bude odstraněna do úterý,“
ujistil včera Šindelář. Jenže to nikdo z uživatelů nemohl vědět, protože na toaletách chybělo jakékoli
upozornění. Díky němu by se přitom dalo zčásti předejít některým stížnostem. Včera už byly toalety
skutečně v provozu. WC je ve Stromovce dva roky a město je tam nechalo postavit právě i na základě
mnoha žádostí obyvatel. Otevřené je od dubna do konce října, uklízí se jednou denně a Šindelář doplnil,
že mají být otevřené až do 20 hodin, namísto 19, které jsou uvedené na objektu.
Řada návštěvníků Stromovky loni uvítala také umístění mobilních toalet na druhé straně parku
u dětského hřiště. Na zimu byly pryč a nyní se vrátí zpět. „Do konce týdne budou opět na místě
a zůstanou až do října,“ doplnila mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Kromě uvedených mají lidé
v Českých Budějovicích dále k dispozici třeba WC na Sadech na konci Krajinské ulice, další jsou také
v Parku 4Dvory nedaleko sídlišť Máj a Vltava a jako veřejné fungují například i toalety na Piaristickém
náměstí při tamní restauraci a rovněž v kavárně Lanna u Dlouhého mostu přes Vltavu.
O autorovi| Lukáš Marek, redaktor MF DNES
Foto autor| 2x foto: Petr Lundák, MAFRA
Foto autor| Foto: MAFRA
Foto popis| Jen pro otrlé Obyvatelé Českých Budějovic si stěžují na špínu na veřejných toaletách na
Sokolském ostrově.
Foto popis| Takto vypadaly v pondělí toalety na Sokolském ostrově.
Foto popis| Relax v centru města Sokolský ostrov je s nástupem jara v obležení lidí, kteří zde odpočívají,
piknikují nebo hrají různé hry.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy

Stavění májky: tradice, kterou si držíme
25.4.2018

Týdeník Rokycansko

str. 17

Tradice, která je v naší historii zakořeněná už staletí. To je zvyk stavění májky, kterým naši předkové
vítali jaro, oslavovali lásku, mládí a plodnost. V mnoha obcích v regionu se tradice drží dodnes.
Máje se stavěly na ochranu proti čarodějnicím
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LUCIE KOTRBOVÁ Region – Májka, pálení čarodějnic, filipojakubská či Valpuržina noc. Všechny tyto
názvy mají společné datum – 30. dubna.
Tehdy lidé téměř ve všech obcích zdobí a staví máj, dělají oheň, pijí, hodují a baví se. Ale proč zrovna
v tuto noc? A co si tímto datem vlastně připomínáme? Jak se dříve fififi lipojakubská noc slavila a které
zvyky se dodržovaly? Na to jsme se zeptali etnografa Jana Kouby.
* Kde se vzala tato tradice a jak dříve oslavy vypadaly?
Většina udržovaných tradičních zvyků dostala v českých zemích křesťanskou podobu, májové obřady,
jako třeba právě pálení čarodějnic, se snad jako jediné zachovaly, aniž by byly výrazně s křesťanstvím
spojeny. Snad jen název noci fififi lipojakubská odkazuje na křesťanství a i v Evropě se této noci říká
Valpuržina, což byla saská světice a ochránkyně právě před čárami a magií. Původ celého obřadu tak
mají na svědomí již Keltové, kteří uctívali první květen jako den stojící mezi jarní rovnodenností a letním
slunovratem. Tento významný keltský svátek začínal právě 30. dubna po západu slunce. Dneska se
zvyk změnil na čarodějnický karneval nebo příležitost k bujarým oslavám. Dříve pálení čarodějnic
uprostřed ztichlé noci mělo větší symbolický význam a jiný způsob prožívání.

* Liší se nějak filipojakubská noc v rámci různých okresů?
Filipojakubské noci probíhaly většinou obdobně. Děti chodily den před 1. květnem po stavení a sbíraly
všechna stará košťata. Nakonec košťata polily smolou, všechny je zapálily a nakonec naházely košťata
do rybníka. Dělávaly se veliké ohně a stavěla se májka. Různorodá byla ochrana před čarodějnicemi.
* Jaké se dnes nejčastěji dodržují zvyky či tradice související s tímto datem? Jak se změnily od dob
minulých?
Májky se stavěly i před dům, kde bydlela vyvolená nějakého chlapce. Ten se snažil, aby byl jeho máj
co nejvyšší a nejštíhlejší. To se dnes v některých místech se silnou folklorní tradicí drží pořád. Naopak
dnes již nestaví poddaní májky své vrchnosti před zámkem nebo podřízení svým nadřízeným, což se
také dělávalo. Stavělo se ale i u kostelů nebo kapliček. V 18. století se někde stavění májů tak rozmohlo,
že se zakázalo pod trestem přísné pokuty i jinde tolerované kácení stromů pro tyto účely. V 19. století
se zákazy objevují po celých Čechách.
* Proč se staví májka a co symbolizuje? Proč se pálí čarodějnice?
Podle pověsti létaly o filipojakubské noci čarodějnice na ohnivých pometlech a právě na ochranu proti
nim se stavěly máje. První zmínku o postavené májce našel známý národopisec Čeněk Zíbrt k roku
1422, ale stavěly se určitě ještě dávno předtím.
Příkosičtí už kácet májku nikomu nechodí, zarazil je tragický případ z Volduch
Svobodní či ženatí? To je dnes už jedno, hlavně aby se májka povedla.
ŠÁRKA MEISSNEROVÁ Příkosice, Rokycansko – Každoročně se baví u májky omladina z Příkosic. Je
prý jedno, jestli jste hasič, člen Sokolu nebo vůbec do žádné organizace nepatříte. Tady se prostě
schází zcela namíchaná parta. Asi patnáct největších tahounů této tradice už od půlky dubna připravuje
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dříví na oheň, aby stačilo proschnout. „Neřešíme ani jestli je někdo svobodný nebo ženatý. Těch
svobodných už ubylo, takže chodíme všichni, co jsou ochotní. Hlavní je, aby bylo všechno nachystané
a májka se povedla,“ říká jeden ze skalních organizátorů Jaroslav Vaník. Poslední dubnový den
přivážejí májku a holky ji ozdobí. Ruční vztyčování prý Příkosičtí vzdali už asi před dvaceti lety. „Dřív
jsme to zvedali ručně, ale to už je dávno, to mi bylo nějakých patnáct. Museli jsme vždycky vykopat
díru, teď už je to snazší. Teď máme zabetonovaný stojan a zvedáme to traktorem,“ usmívá se Vaník.
Májku se Příkosičtí snaží hlídat do šesté hodiny ranní, ale kácet ji přespolním už v posledních letech
nechodí. „Od té doby, co se stalo ve Volduchách, už se nám moc nechce,“připomíná Vaník tragickou
událost z roku 2006. Tehdy zemřel 19letý mladík z blízké vesnice, který se s kamarády vydal porazit
májku k sousedům. Strom padl na auto, odrazil se a zasáhl jednoho z kácejících mladíků.
Strom tehdy padl na auto, odrazil se a zasáhl jednoho z kácejících.
VĚDĚLI JSTE, ŽE… ? Podle britského antropologa Jamese Frazera je účelem stavěním máje přinesení
lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání ? Tradici dodržují na většině míst v Evropě
TRADICE U NÁS ? česká máje má formu celého stromu, zbaveného, s výjimkou horní části, větví
a kůry ? v některých případech se holý kmen nechává stát více let a mění se pouze vrchní část ?
použitým stromem jsou nejčastěji smrk, jedle či borovice, nebo také bříza ? se stavěním máje je spojen
i zvyk jejího nočního hlídání před přespolními TRADICE VE SVĚTĚ Rusko ? V Rusku se jako májka
používá mladá břízka a staví se čtvrtek před svatodušní nedělí. Ta se obleče do ženských šatů a po
hostině je nesena k domu, kde do neděle zůstává jako host. Pak je odnesena k řece a vhozena do
vody. Švédsko ? Ve Švedsku se máje nazývá majstang (majstóng) a staví se v předvečer svátku
sv. Jana Křtitele, tedy 23. června. Jedná se o vysoký a rovný kmen smolné borovice s obručemi a kusy
dřeva, který má připomínat muže s pažemi v bok. Celá májka je ozdobena květy, stuhami, pozlacenými
vaječnými skořápkami a na vrcholu má větrník nebo praporek. Okolo ní se pak tančí v kruhu.
Foto autor| Ilustrační foto: Deník
Foto autor| FOTO: DENÍK/ARCHIV
Foto popis| STAVĚNÍ. Pěkně postaru bez použití techniky se májka už příliš často nestaví, většinou se
stavěním pomáhá traktor.

Český Rocky spí svůj sen na dně oceánu - neuvěřitelný příběh
vlasteneckého boxera Vildy Jakše
25.4.2018 securitymagazin.cz
Petr Blahuš

str. 00

Historie

Češi se mohou pochlubit celou plejádou skvělých boxerů. Ale nad všemi vyniká příběh muže, který
nejen jako první Čechoslovák bojoval v ringu o titul mistra světa, ale také neváhal nasadit- a ztratit- svůj
život jako letec britské RAF v bojích za osvobození Československa od německé okupace. Právě dnes
je to 108 let, kdy se narodil „český Rocky“: rotmistr Vilém- Vilda- Jakš.
Vilda byl už od malička pěkně divoký. Jako kluk z Bratčic u Brna se musel naučit dobře prát, aby měl
pokoj od starších kluků- byl totiž už od svých šesti let sirotkem, když jeho otec Josef padl na ruské
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frontě. Box miloval odmala, když s bratrem Jožkou vytáhli na dvorek pytle s pískem a celé hodiny do
nich bušili. Kluky si proto vzal k sobě jejich pražský strýc a poslal oba na učení na čalouníky. Vilda,
který už na Moravě chodil do Sokola, vstoupil do Nuselského klubu Český lev. Svůj první- ještě
juniorský- titul ve welterové váze získal v roce 1930. O dva roky později už přestoupil mezi profesionály.
1. října 1932 narukoval do Brna k Leteckému pluku 5 a svými veliteli byl hodnocen jako klidný,
inteligentní a ukázněný voják. I po návratu z vojny pokračoval Jakš v boxerské kariéře v ringu pražské
Lucerny. Protože box tehdy patřil mezi nejpopulárnější sporty, je logické, že jeho popularita stoupala
a stal se známým i mezi tehdejší smetánkou a herci. Jakš byl v ringu opravdu nepřemožitelný: v letech
1933-1936 byl mistrem Československa ve střední váze, když mezi roky 1932 až 1935 neprohrál 28
svých profizápasů v řadě. Jeho sláva stoupala i za hranicemi. Když se pak 4. května 1935 střetl
v pařížském Paláci sportu před 20 000 diváky jako první Čech v historii o titul mistra světa s Francouzem
Marcelem Thilem, podlehl mu až v předposledním, 14. kole. Přesto ho jeho výkonem nadšení Francouzi
vynesli z ringu na ramenou a poklonu mu vysekl i o hlavu vyšší Thil: „Jakš je skvělý šermíř pěstí a má
před sebou krásnou budoucnost.“ Zklamaný Jakš ihned toužil po odvetě, ale k té už nedošlo- nad
Evropou se už stahovala německá válečná mračna.
psali jsme: Edward Mannock vítězil ve vzduchu napůl slepý. Britské letecké eso překonalo nepřízeň
osudu i nedůvěru svých kolegů
Jakš, který narukoval do čs. armády během mobilizace v roce 1938, se nemohl smířit s následnou
okupací své československé vlasti Německem, a proto na počátku roku 1940 odchází do zahraniční
armády. Na základě fingovaného potvrzení boxerské unie odjel do Itálie k vybojování smyšleného
zápasu, ale zde okamžitě přešel tajně hranice do Francie a 30. března 1940 se hlásil u čs. letecké
skupiny v Agde. Po porážce Francie odplul do Velké Británie, ačkoliv mu jeho tehdejší snoubenka,
známá filmová herečka Käthe von Nagy, nabízela, aby s ní zůstal v bezpečí na francouzské Riviéře.
Hlas srdce a vlasti mu byl silnější.
V Británii Jakš ihned vstoupil do RAF a po absolvování výcviku na palubní střelce byl už v srpnu zařazen
do nově budované 311. československé bombardovací perutě. V noci na 10. září 1940 byl mezi hrstkou
vyvolených československých letců, kteří podnikli první nálet na Němce. V posádce Václava Kordy,
legendy mezi našimi bombardovacími letci, bombardoval seřazovací nádraží v Bruselu, plné materiálu
přichystaného k invazi do Británie. Pak následovaly další nálety, včetně těch na Německo. Za to dostal
Československý válečný kříž a Československou medaili Za chrabrost. Se štěstím přežil celou operační
túru a v červenci 1941 Jakš se stal zbrojní instruktor v pilotní škole v Brize Nortonu. O rok později odešel
do depa v St. Athanu, které bylo jakousi bránou do řad československého letectva a zde jako sportovní
rotmistr cvičil letecké nováčky v základním vojenském výcviku. Zkusil si také exhibiční zápas proti
boxerskému šampionu RAF, ale když ho Angličan mezi provazy uviděl, rovnou to zabalil a vzdal.
psali jsme: Český orel Pavel Pavelka - stíhací eso amerického letectva v 1. světové válce
Protože mu ale někteří „hrdinové“ předhazovali, že zatímco jiní bojují, on má svůj teplý flek na zemi,
rozhodl se Vilda Jakš - ačkoliv měl po zkušenostech z první operační šňůry z létání velký strach- že se
přihlásí na svůj druhý turnus. 22. června 1943 se proto znovu hlásil u své 311. perutě, která v té době
už v rámci Coastal Command, tedy Pobřežního velitelství, přezbrojovala ze svých původních starých
Wellingtonů na americké čtyřmotorové bombardéry B-24 GR. Mk. V Liberator.
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Na svůj poslední let odstartoval palubní střelec Vilém Jakš 21. srpna 1943 nad Biskajský záliv ze
základny Beaulieu. Jednalo se shodou okolností nejen o jeho první protiponorkový let, ale zároveň
o první let celé perutě po jejím přezbrojení nad nedozírné pláně Atlantického oceánu. Kapitánem letadla
s imatrikulací BZ780 byl neméně slavný československý pilot a velitel 311. československé
bombardovací perutě Jindřich Breitcetl. Těsně před startem s ním ještě stačil prohodit pár slov
radiotelegrafista Miroslav Vild. „Říkal mi, že si udělá několik letů, aby mu nikdo nemohl vyčítat, že
nebojoval. Mezi jiným mi prozradil, že má z létání strach,“ popsal osudový rozhovor ve své knize „Osud
byl mým přítelem“ po válce Vild. „Víte pane kapitáne, mě kdybyste postavil do ringu přímo proti
Carnerovi, tak do toho pudu hlava nehlava, i když budu vědět, že dostanu napráskáno. Ale do tý mašiny,
i když vím, že to je moc pěkný, se mi nechce. Já vám to řeknu upřímně, já mám vopravdu strach
a nevím z čeho, říkal mi.“, přiznal ze své předtuchy blízké smrti, kterou mělo před svým koncem během
války více čs. letců. Jakš. Když mu Vild doporučil, ať nedá na lidské řeči a s létáním skončí, souhlasil,
že: „No, vydržím tři lety a pak se na to vykašlu.“
Vedoucí letoun se ale ze svého premiérového protiponorkového letu nad Biskajský záliv nevrátil.
Až mnoho let po válce se historiku Rajlichovi podařilo z německých záznamů zjistit, že osamocený
Liberator narazil severozápadně od francouzského Brestu na skupinu dálkových stíhaček
Messerschmitt Bf 110G-2 od II./ZG 1. Proti obrovské německé přesile neměli Čechoslováci šanci, i když
se hlavně palubní střelci v čele s veteránem Jakšem rvali jako lvi. Svou kůži prodali draho, když se jim
jeden z těžce vyzbrojených stíhačů podařilo sestřelit- jednalo se o stroj Bf 110G-2 (W.Nr. 6406, S9+GN)
od 5./ZG 1 osádky ve složení Uffz. George Planer a Uffz. Horst Hofmann. „V německých záznamech
je jejich úspěch uváděn jako Gruppenabschuss, který byl přiznáván, když mezi útočícími piloty nedošlo
k dohodě, kdo opravdu letoun sestřelil. Z toho plyne, že osádka musela čelit přesile „stodesítek“, uvádí
Rajlich.
psali jsme: Českoněmecké ponorkové eso z WW1 zastřelili v roce 1945 Sověti v Brně
Protože se těla osmi československých letců nikdy nenašla, a tudíž nemají ani své hroby, jsou jejich
jména, včetně Viléma Jakše uvedena na památníku nezvěstných letců RAF v Runnymede. Po válce
byl český Rocky Vilda Jakš povýšen na podporučíka, a v roce 1991 na podplukovníka in memoriam.
Jeho osudy před několika desítkami let, ještě v době, kdy se flagelantští čeští filmaři nebáli svými filmy
oslavovat statečnost svých krajanů, zpracoval režisér Jaroslav Soukup ve filmu Pěsti ve tmě, kde si
Jakše vystřihl mladý Marek Vašut. Německou okupaci Československa nepřežil ani jeho bratr Jožka,
se kterým jako malé dítě první boxoval: jako člen ilegální odbojové skupiny zahynul v rakouském
koncentračním táboře Mauthausen v březnu 1942.
Nepřehlédněte na Security magazínu: Technologie - nejnovější ,,vychytávky" ze světa vědy a techniky.
Od futuristických zbraní až po bojové drony. S námi víte
Zdroj: J. Rajlich: Na nebi hrdého Albionu, M. Vild: Osud byl mým přítelem
URL|
http://www.securitymagazin.cz/historie/cesky-rocky-spi-svuj-sen-na-dne-oceanu-neuveritelnypribeh-vlasteneckeho-boxera-vildy-jakse-1404059875.html
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Praha a tenis patří k sobě
25.4.2018 Metro str. 20
DAVID HALATKA

Praha

Česká metropole je bílému sportu zaslíbená. Uspokojí nejen nováčky, ale také ostřílené borce.
Oáza zeleně v srdci města, která čítá tři s láskou připravené kurty. To je domácký klub Sokol Vršovice,
schovaný v sousedství stadionu fotbalové Bohemky. „Naše členská základna čítá 60–70 tenistů, oddíl
má několik kvalifikovaných trenérů včetně dobré duše klubu pana Járy Piláta,“ zve do Vršovic Luděk
Pešek. Mezi 14.00 a 17.00 tu navíc mají vyhrazeny kurty pro děti – možná tu vyrůstá nová Petra Kvitová.
Na Štvanici se hrával tenis ještě před vynálezem letadla. Nejstarší český klub 1. ČLTK slaví 125 let
a jeho šéf Vladislav Šavrda zve klubové hráče i absolutní začátečníky na celkem dvacet kurtů. Ačkoli
jde o klub, kde se konají mezinárodní turnaje (ten nejbližší, mužský, proběhne koncem července), je
cenově přístupný; návštěvník má navíc solidní šanci setkat se tu s trénující Markétou Vondroušovou,
forhendy a loby tu vykružuje i Jakub Kohák, autor sloupků v Metru.
Na pražské čtyřce sídlí také proslulá sportovní „velkovýkrmna“ Hamr. V Braníku, kousek od vlakového
nádraží, je rozprostřených devět antukových kurtů, ty jsou sice vesměs průměrné kvality, zato za velmi
rozumnou cenu, navíc se na Hamru, v tamní restauraci, dobře najíte, případně dokoupíte výzbroj
i výstroj. Jako bonus vám tu i vypletou, eventuálně doporučí herní raketu. „Naše sportoviště, kde najdete
i dvacet badmintonových kurtů, nabízí i bezplatné parkoviště,“ uvedl za branický Hamr Michal Štucaur.
Čeští reprezentanti Barbora Strýcová, Lukáš Rosol nebo hvězda čtyřhry Andrea Sestini Hlaváčková
pravidelně trénují na Žižkově nad Koněvovou ulicí, v areálu TJ Spoje. Šéf tohoto oddílu, bývalý
osmapadesátý deblista světa Vojtěch Flégl, nabízí jedenáct antukových kurtů a dva s tvrdým povrchem.
Specialitou klubu, kde se bude druhý květnový týden konat mezinárodní mužský turnaj, je chráněný
cedr. Flégl je obzvlášť pyšný na klubovou restauraci, kde můžete poobědvat ve společnosti tenisových
hvězd.
Tenisová násobilka aneb jak na hru Berdycha a Kvitové
Tenis je ten typ sportu, do nějž pronikáte pomaleji, ale o to větší odměny se vám pak dostane.
Co budete potřebovat, když jste úplný začátečník? * Výzbroj a výstroj nakupujte ve specializovaných
tenisových obchodech, třeba Sportobchod. cz v Kodaňské ulici nebo AZ Sport s pobočkami na Andělu
a Vinohradech. Zde vám i fundovaně poradí, jaká raketa je pro vás ta pravá. * Jednoznačně se vyplatí
investovat do trenéra, ten si řekne nejméně o 200 korun, ovšem máte garanci, že si hned v začátku
neosvojíte nesprávné úderové návyky. * Najděte si stálého spoluhráče s podobnou výkonností, budete
se vzájemně motivovat.
O autorovi| DAVID HALATKA, david.halatka@metro.cz
Foto popis|
Regionalni mutace| Metro - Praha
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Nejlepším sokolským sportovcem roku 2017 je vzpěrač Jiří Ország ze
Sokola Karolinka
26.4.2018

sportovnilisty.cz

str. 00

Nejlepším individuálním sportovcem roku 2017 z řad českých sokolů je stříbrný medailista z mistrovství
Evropy, vzpěrač Jiří Ország ze Sokola Karolinka.
Vyplynulo to z výsledků ankety Sportovec České obce sokolské, jež byly poslední dubnový čtvrtek
slavnostně vyhlášeny v malostranském Tyršově domě.
SportovniListy.cz byly na místě děje...
Mezi mládeží zvítězila dorostenecká mistryně světa a také seniorská mistryně ČR v běhu na 400 m
Barbora Malíková z opavského Sokola, v kategorii 19–23 let se na první místo dostal brněnský šermíř
Alexander Choupenitch, evropský šampión do 23 let. Jako nejlepší kolektiv mládeže byli vybráni
vítězové házenkářské dorostenecké ligy z Nového Veselí spolu s volejbalovými kadetkami ze
Šternberka, mezi dospělými vyhrály sportovkyně z Hradce Králové, stříbrné lvice v basketbalové
extralize. Nejlepším jednotlivcem v kolektivním sportu se stal juniorský florbalový reprezentant
z Pardubic Přemek Pakosta.
Jako ocenění mimořádného osobního přínosu a nasazení pak byli titulem odměnění všichni nominovaní
trenéři jak v individuálních, tak v kolektivních sportech.
Ocenění předávali vyznamenaným starostka ČOS Hana Moučková, předseda ČOV Jiří Kejval, starosta
Prahy 1 a místostarosta ČOS Oldřich Lomecký a předseda odboru sportu ČOS Petr Syrový.
Anketu vyhlašuje Odbor sportu (OS) České obce sokolské od roku 1993. Do ankety přihlašují
sportovce, družstva i trenéry tělocvičné jednoty Sokol. V anketě se na předních místech v kategoriích
individuálních sportů v olympijských letech pravidelně objevují sokolští účastníci letních olympijských
her (OH), např. za rok 2012 bylo v anketě ohodnoceno pět sokolských účastníků letních OH (Jiří Orság
– vzpírání, Jaromír Ježek – judo, Hana Klapalová/Skalníková – plážový volejbal, Kateřina Šafránková
– atletika, hod kladivem, Kristýna Pálešová – sportovní gymnastika).
"Již po několikáté vyhlašování této ankety prokázalo, že Sokol má ohromný potenciál pro výchovu
špičkových sportovců a že jeho tradice nebyla zapomenuta. Přesto je ale něco, co letošní vítěze spojuje
s těmi sokoly, kteří mají cvičení s námi jen jako koníčka a kteří jsou přitom pro naši organizaci stejně
důležití – je to radost ze sportu a zdravého pohybu," zdůraznila starostka České obce sokolské Hana
Moučková.
Vítěze ankety ocenili partneři České obce sokolské, tedy energetická společnost ČEPS, výrobce
minerálních vod Ondrášovka a oděvní firma SAM 73. Akce se i letos konala pod záštitou předsedy
Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala.
(ps, Česká obec sokolská, SportovniListy.,cz, foto: Petr Skála)
URL|
http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/nejlepsim-sokolskym-sportovcem-roku-2017-jevzperac-jiri-orszag-ze-sokola-karolinka/
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Vzpěrač Orság je znovu nejlepším sokolským sportovcem roku
26.4.2018

isport.cz

str. 00

Sport

Vzpěrač Jiří Orság se podruhé za sebou stal nejlepším sokolským sportovcem roku. Pomohly mu
sedmé místo na mistrovství světa i české rekordy na domácím šampionátu. V ocenění pro členy České
obce sokolské za rok 2017 za sebou nechal osmou kladivářku z mistrovství světa v Londýně Kateřinu
Šafránkovou. Slavnostní vyhlášení proběhlo dnes v Tyršově domě.
Devětadvacetiletý Orság na prosincovém světovém šampionátu v Anaheimu obsadil v olympijském
dvojboji sedmé místo v nejtěžší váhové kategorii nad 105 kilogramu. Sedmý byl rovněž v nadhozu,
v trhu skončil desátý. Vzepřel ve dvojboji 422 kg - v trhu 185 kg a v nadhozu 237 kg. Člen Sokola
Karolinka tak zaostal za svými národními rekordy ve dvojboji (435 kg) a nadhozu (245 kg), které vytvořil
o měsíc dříve na mistrovství republiky.
Orság navázal na loňské vítězství v anketě. Také za rok může patřit mezi kandidáty na zisk tohoto
ocenění, protože na začátku dubna získal na mistrovství Evropy dvě stříbra.
Mezi sportovci od 19 do 23 let potřetí za sebou zvítězil šermíř Alexander Choupenitch. Třiadvacetiletý
fleretista se loni stal mistrem Evropy do 23 let a byl sedmý mezi dospělými v evropské konkurenci.
Nechal díky tomu za sebou účastníka MS ve sportovní gymnastice Davida Jessena. Kategorii do 18 let
ovládla dorostenecká mistryně světa v běhu na 400 metrů Barbora Malíková.
Nejlepším kolektivem se díky druhému místu v nejvyšší domácí soutěži staly basketbalistky Sokola
Hradec Králové. Bylo také oceněno devět trenérů České obce sokolské, kteří vedli nejúspěšnější
jednotlivce i kolektivy. V individuálních sportech dospělých tak cenu získal Orságův trenér Pavel Ivanič
a kouč kladivářky Šafránkové Dušan Král.
Nejlepší sportovci České obce sokolské za rok 2017:
Individuální sporty - dospělí: 1. Orság (vzpírání, Sokol Karolinka), 2. Šafránková (atletika, Sokol Kolín),
3. Richtrová, Divoký (rokenrol, Sokol Pražský).
Individuální sporty - 19 až 23 let: 1. Choupenitch (šerm, Sokol Brno I).
Individuální sporty - do 18 let: 1. Malíková (atletika, Sokol Opava).
Kolektivní sporty - dospělí: Sokol Hradec Králové (basketbal).
URL| https://isport.blesk.cz/clanek/333388/vzperac-orsag-je-znovu-nejlepsim-sokolskym-sportovcemroku
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Vzpěrač Orság je znovu nejlepším sokolským sportovcem roku
26.4.2018
ČTK

tyden.cz

str. 00

Ostatní sporty

Vzpěrač Jiří Orság se podruhé za sebou stal nejlepším sokolským sportovcem roku. Pomohly mu
sedmé místo na mistrovství světa i české rekordy na domácím šampionátu. V ocenění pro členy České
obce sokolské za rok 2017 za sebou nechal osmou kladivářku z mistrovství světa v Londýně Kateřinu
Šafránkovou. Slavnostní vyhlášení proběhlo dnes v Tyršově domě.
Devětadvacetiletý Orság na prosincovém světovém šampionátu v Anaheimu obsadil v olympijském
dvojboji sedmé místo v nejtěžší váhové kategorii nad 105 kilogramu. Sedmý byl rovněž v nadhozu,
v trhu skončil desátý. Vzepřel ve dvojboji 422 kg - v trhu 185 kg a v nadhozu 237 kg. Člen Sokola
Karolinka tak zaostal za svými národními rekordy ve dvojboji (435 kg) a nadhozu (245 kg), které vytvořil
o měsíc dříve na mistrovství republiky.
Orság navázal na loňské vítězství v anketě. Také za rok může patřit mezi kandidáty na zisk tohoto
ocenění, protože na začátku dubna získal na mistrovství Evropy dvě stříbra.
Mezi sportovci od 19 do 23 let potřetí za sebou zvítězil šermíř Alexander Choupenitch. Třiadvacetiletý
fleretista se loni stal mistrem Evropy do 23 let a byl sedmý mezi dospělými v evropské konkurenci.
Nechal díky tomu za sebou účastníka MS ve sportovní gymnastice Davida Jessena. Kategorii do 18 let
ovládla dorostenecká mistryně světa v běhu na 400 metrů Barbora Malíková.
Nejlepším kolektivem se díky druhému místu v nejvyšší domácí soutěži staly basketbalistky Sokola
Hradec Králové. Bylo také oceněno devět trenérů České obce sokolské, kteří vedli nejúspěšnější
jednotlivce i kolektivy. V individuálních sportech dospělých tak cenu získal Orságův trenér Pavel Ivanič
a kouč kladivářky Šafránkové Dušan Král.
URL| https://www.tyden.cz/rubriky/sport/ostatni-sporty/vzperac-orsag-je-znovu-nejlepsim-sokolskymsportovcem-roku_477587.html

Oceněný Orság sbíral další úspěchy navzdory zdravotním problémům
26.4.2018

isport.cz
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Sport

Dvojnásobný vítěz ankety o nejlepšího sokolského sportovce roku Jiří Orság už letos vykročil za
vysokým umístěním v příštím ročníku této ankety. Přípravu na mistrovství Evropy mu komplikovaly
zdravotní problémy, přesto získal dvě stříbra. Na šampionát chtěl tentokrát odjet za každou cenu,
protože ho loni musel vynechat.
"Já jsem se v přípravě neskutečně trápil, ale vynechat jsem to letos už prostě nechtěl. Pokoušel jsem
se pořád dát dohromady, plácal jsem se v přípravě odnikud nikam," řekl dnes ČTK Orság po
slavnostním vyhlášení ankety České obce sokolské.
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Deset dní před šampionátem si nechal opíchnout bolavá ramena, a i když své výkony nepovažoval za
nijak oslnivé, odvezl si z Bukurešti medaile v nejtěžší váhové kategorii nad 105 kilogramů. "Asi i tím, že
jsem to nevzdal, odjel tam a vyštípal ze sebe maximum, co šlo, tak to byla taková odměna, že to stačilo
na ty medaile. V tomhle to bylo super," pochvaloval si účastník olympijských her v Londýně a v Riu.
Jestli si díky tomu může odnést cenu pro nejlepšího sokolského sportovce za rok potřetí, je zatím
předčasné odhadovat. "Dvě medaile z mistrovství Evropy jsou hezké, ale jsou pořád stříbrné. Pořád má
někdo šanci udělat někde zlato a to bude lepší výkon. Takže uvidíme," uvažoval vzpěrač Sokola
Karolinka.
I letos pro něj byl triumf v anketě příjemným překvapením. "Za mě ten loňský rok byl úspěšný, ale
nečekal jsem, že to vyhodnotí až tak, že vyhraju tu anketu podruhé. Protože jsem loni vynechal
mistrovství Evropy kvůli zranění a myslel jsem si, že mně to bude docela chybět," řekl.
Nakonec těžil z povedeného závěru roku, českých rekordů na republikovém šampionátu a sedmém
místě na prosincovém MS v Anaheimu. "To mistrovství světa dopadlo skoro až nad moje očekávání,"
poznamenal.
Aktuálně ho nic vážného netrápí a má čas úplně doléčit všechny bolístky, aby se mohl znovu vrhnout
do tréninku. Vrcholem sezony bude světový šampionát v Turkmenistánu. "Doufám,, že tu podzimní
přípravu zvládnu v pohodě a že to podle toho pak bude taky vypadat," dodal Orság.
URL| https://isport.blesk.cz/clanek/333393/oceneny-orsag-sbiral-dalsi-uspechy-navzdory-zdravotnimproblemum

V lounském divadle se v sobotu hrají Naši furianti
26.4.2018
(pk)

Žatecký a lounský deník

str. 02

Lounsko, Žatecko / Region

Louny – Ke 155. výročí založení organizace Sokol připravil Bohumil Gondík se souborem Divadla Pod
Petřínem ve spolupráci s pěveckým sdružením Vycpálkovci inscenaci Naši furianti. Česká národní
klasika v pojetí sokolského divadla bude k vidění i v Lounech, a to v sobotu 28. dubna od 17 hodin ve
Vrchlického divadle. Naši furianti je realistické drama Ladislava Stroupežnického, které pojednává
o životě v české vesnici v 19. století.
Region| Severní Čechy
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Vesnický sport? I ten teď musí mít oficiální strategii
26.4.2018 Mladá fronta DNES
Markéta Dušková

str. 18

Brno a Jižní Morava

Obce musí do léta zpracovat strategii sportu. Zejména ty malé to považují za nadbytečnou
administrativní zátěž. Opozdilcům ale hrozí, že nedostanou dotace.
JIŽNÍ MORAVA Zhůvěřilost. Papíry pro papíry. Tak reagují starostové jihomoravských obcí na
povinnost, kterou musí plnit od letošního 1. července. Nařizuje, aby maličké vesnice stejně jako velká
města měly vypracovaný takzvaný plán rozvoje sportu. Bez něj přitom mohou přijít o státní či krajské
příspěvky na chod sportovních oddílů a údržbu hřišť.
Nařízení schválila už v roce 2015 vláda, a i když byl proti Senát, nakonec ho prosadila. Jenže spousta
radnic o povinnosti stále neví, a protože vypracování strategie trvá až dva měsíce, termín stihnou jen
s obtížemi. Podle poradenské společnosti BDO Advisory, která radnicím s touto povinností pomáhá, 75
až 80 procent obcí do 20 tisíc obyvatel dosud nemá analýzu zpracovanou. Mezi nimi třeba městys
Vranov nad Dyjí na Znojemsku. „Nikdo nás s tím neseznámil a ani netuším, že takový zákon vyšel,“
podotkl vranovský starosta Lubomír Vedra (ČSSD).
Ani Milovice na Břeclavsku dokument zpracovaný nemají. „Zda se nám to podaří do prázdnin, není
jasné,“ krčí rameny i tamní starostka Věra Antošová (nez.).
A stejně mluví i první muž Olešnice na Blanensku Zdeněk Peša (nez.). „Neměl jsem dosud, stejně jako
drtivá většina mých kolegů, ani zdání o tom, že někdo chce po malých obcích podobnou zhůvěřilost.
Na druhou stranu naštěstí nikdo neurčil sankce za to, když holt plán rozvoje sportu mít nebudeme.
Protože každá obec dělá pro rozvoj sportu možné i nemožné s vědomím, že bez obecní samosprávy
by v nich jakýkoliv sport hynul na úbytě,“ míní Peša, který je zároveň předseda jihomoravské organizace
Spolku obnovy venkova ČR.
Bez pokuty, ale i bez příspěvku
Faktem je, že za nevypracování plánu zákon přímé sankce ukládat nemůže. „Pokud však sportovní
kluby či obce žádají o dotace na krajské či celostátní úrovni v rozporu s místní strategií či bez ní, neměly
by být příjemcem dotace,“ varuje mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Jarmila Balážová.
Strategii sportu v každé obci má přitom předcházet důkladná analýza. „Zároveň je nutné porozumět
sportovní infrastruktuře a sportovním zařízením v majetku obce, škol, spolků či soukromých subjektů,
které jsou dostupné široké veřejnosti,“ vysvětluje Miroslav Kvapil ze zmíněné poradenské společnosti.
Podle něj je také nutné, aby se starostové ptali na preference lidí i místních sportovních klubů.
Jde o postup, který zvolila třeba obec Březina v Brně-venkov. Ptala se formou velkého rozvojového
dotazníku a z něj jako priorita vyšla výstavba multifunkčního a dětského hřiště. Hotový dokument tam
tak může schvalovat už červnové zastupitelstvo. I přesto starosta Březiny Martin Habáň (nez.) považuje
nařízení za naprosto zbytečnou administrativu. „Jsou to jen papíry pro papíry, nic jiného. Stejně vždy
hodně záleží na aktuální situaci, podnětech od občanů, spolcích, dotacích. Za chvíli budeme muset
připravit i plán ozelenění obcí,“ kroutí hlavou Habáň.

Stránka 41 z 93

Peša ze Spolku obnovy venkova ČR má také obavu, že za novinkou je akorát lobby některých agentur.
„Ty pak zpracují plán s odkazem na slavnou sokolskou minulost i s životopisem sokola Tyrše, uvedou
medicínské články o prospěšnosti pohybu, popíší stav hřišť, nabídnou řešení ve výstavbě stadionů
a akvaparků. A starosta odloží dokument mezi další plány do šuplíku a bude řešit rozvoj spíše podle
nutnosti odstraňování havárií, podle otevřených dotačních titulů a toho, jestli vůbec něco zbude
v rozpočtu,“ ironizuje Peša.
Cílem je zefektivnit podporu
Na úřadech jihomoravských měst je povědomí o povinnosti významně vyšší. A buď už mají strategii
sportu zpracovanou, nebo na ní pracují sportovní komise.
A proč vlastně musejí radnice strategie rozvoje sportu vypracovávat? Cílem má být zajištění
systematické podpory a efektivní rozdělení peněz pro sport z veřejných prostředků. To se v současné
době podle předsedy Svazu měst a obcí ČR a též starosty Kyjova Františka Lukla (nez.) neděje – říká,
že radnice při podpoře sportu až suplují roli státu. „Strategie může sloužit jako zdroj informací vedoucí
k nastavení financování sportu. Nejdůležitější ale je, jak velký podíl financí ze státního rozpočtu se
obcím pro podporu sportu vyčlení, a to nejen v oblasti investic, ale i provozních výdajů na spolky
a sportovní kluby,“ poukazuje Lukl.
V efektivním rozdělování veřejných peněz je co zlepšovat i podle předsedy krajské České unie sportu
a zároveň krajského fotbalového svazu Pavla Blahy. „Bylo by dobré například zohledňovat výsledky.
Proč podporovat tým, kde jsou čtyři děti, výsledky žádné a v patnácti se tomu ty děti přestanou věnovat,“
míní předseda Pavel Blaha. Sám má, co se týče priorit ve sportu, jasno. „Cílit na mladé a zaplatit trenéry,
kteří zaujmou, vysvětlí a naučí,“ uzavřel.
„Jsou to jen papíry pro papíry. Za chvíli budeme muset připravit i plán ozelenění obcí.“ Martin Habáň
starosta Březiny
O autorovi| Markéta Dušková, redaktorka MF DNES
Foto popis|
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava
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Na mistrovství ČR mládeže získali stříbro
26.4.2018
(tk)

Klatovský deník

str. 13

Sport

Šachy
Vlachovice, Klatovy – Obhajovat loňský titul jeli na mistrovství ČR družstev mládeže do Vlachovic
u Nového Města na Moravě šachisté ŠK Sokol Klatovy.
Klatovští šachisté vyhráli západní skupinu extraligy a do finálového turnaje MČR si přinesli sedm bodů
stejně jako vítěz „východu“ ŠK 2222 Polabiny. Bohužel ale na finálové boje dorazili Klatovští pouze
v pěti hráčích, takže jeden zápasový bod automaticky připadl soupeřům.
V prvním zápase nestačily Klatovy v pátek na pozdějšího mistra BŠŠ FrýdekMístek, který do finále
vstupoval jen se dvěma remízami. V sobotních zápasech porazili Klatovští Interchess Frýdek-Místek
i Spartak Vlašim a před posledním dnem stále vedli. V neděli ale podlehli Polabinám, a tak skončili
druzí za BŠŠ Frýdek-Místek a před Polabinami.
„Ještě ve středu jsme měli hráčů dost, ale den před odjezdem onemocněli Martin Simet a Jonáš Eret.
Měli vysoké horečky, takže s námi nemohli jet. Další hráči, jako například Matouš Eret v tomto termínu
nemohli, takže jsme museli hrát v pěti. Jsme strašně rádi, že jsme i za těchto podmínek uhráli druhé
místo, i když moc nechybělo a mohli jsme dokonce obhájit titul. Všichni zaslouží za to, co předvedli,
velkou pochvalu. Po sobotních bitvách jsem byl úplně dojatý, jak všichni bojovali,“ řekl k mistrovství
vedoucí klatovského družstva Milan Fürbacher.
Klatovy ve Vlachovicích reprezentovali Jan Miesbauer, Tomáš Hurdzan, Lukáš Dolanský, Jakub Kůsa
a Anna Tůmová.
Region| Západní Čechy

Vzpěrač Orság se stal nejlepším sportovcem sokola
27.4.2018 kromerizsky.denik.cz
Martin Břenek

str. 00

Ostatní sporty

Nejlepším sportovcem České obce sokolské byl ve čtvrtek večer v aule Tyršova domu v Praze
vyhlášen člen Sokola Karolinka Jiří Orság.
"Nejlepší český vzpěrač, mnohonásobný medailista z ME, olympionik v uplynulém roce ohromil osmým
místem na světovém šampionátu a hned třemi překonanými tuzemskými rekordy.
Vítězové 2017 Sportovci v individuálních sportech – mládež: Barbora Malíková (16 let, atletika, Sokol
Opava).
Dospělí do 23 let: Alexander Choupenitch (23 let, šerm, Sokol Brno I).
Dospělí: Jiří Ország (vzpírání, Sokol Karolinka).
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Kolektivní sporty: Mládež: Nové Veselí mladší dorostenci, házená mistři ČR.
Dospělí: Lvice Hradec Králové – basketbal ženy, vicemistryně ČR."
URL| https://kromerizsky.denik.cz/ostatni_region/vzperac-orsag-se-stal-nejlepsim-sportovcem-sokola20180427.html

Sokolové z Břas pořádají burzu
27.4.2018
(šme)

Rokycanský deník

str. 02

Region/Zpravodajství

Břasy – Dětskou letní burzu pořádají v sobotu sokolové v Břasích. Uskuteční se v sokolovně mezi
13. a 16. hodinou. Pořídit lze dětské oblečení, obuv, sportovní potřeby, kočárky, autosedačky či dětský
nábytek.
Něco na sebe by tu měly sehnat i těhotné ženy.
Zájemci mohou dát zboží do prodeje dnes od 17 do 19 hodin. Organizátoři však upozorňují, že budou
přijímat jen čisté a neponičené věci, které musí být označené cenou a pořadovým číslem. To je možné
získat po domluvě na telefonech 737 154 007, 725 055 354 nebo 608 376 566.
Region| Západní Čechy

»TĚŽKÁ« OBHAJOBA
27.4.2018

Haló noviny

str. 15

Ze sportu

Vzpěrač Jiří Orság se podruhé za sebou stal nejlepším sokolským sportovcem roku. Pomohly mu
sedmé místo na MS i české rekordy na domácím šampionátu. V ocenění pro členy České obce
sokolské za rok 2017 za sebou nechal osmou kladivářku z mistrovství světa v Londýně Kateřinu
Šafránkovou. Nejlepším kolektivem se díky druhému místu v nejvyšší domácí soutěži staly
basketbalistky Sokola Hradec Králové.
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Autorky sepisují příběhy rodin popravených sokolů
27.4.2018
(rez)

Náchodský deník

str. 03

Náchodsko

Náchodsko – Vydání knihy o sokolském odboji v regionu východních Čech za 2. světové války připravují
Helena Rezková a Pavlína Špatenková ze Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy. „V naší župě si
každoročně pietními akty začátkem července připomínáme tragické události na Bohdašíně, na
Končinách u Červeného Kostelce a v Malých Svatoňovicích, kde se v červnu roku 1942 ukrýval poslední
žijící parašutista – radista výsadku Silver A Jiří Potůček-Tolar s vysílačkou Libuší. Právě jemu pomáhala
sokolská odbojová skupina S-21-B. Po prozrazení úkrytu Potůčka a jeho útěku z Končin pozatýkalo
gestapo dvě desítky lidí a 17 z nich do týdne popravilo na Zámečku v Pardubicích. Po loňském pietním
aktu jsme si s Helenou Rezkovou řekly, že máme poslední možnost oslovit pamětníky, a především
potomky těchto sokolů, a daly jsme se do shánění podkladů pro knihu. Rozhodly jsme se tak splatit
dluh, který po 75 letech vůči popraveným máme,“ říká k impulsu pro vydání knihy Pavlína Špatenková,
vzdělavatelka župy.
Čím více autorky pronikají do historie, tím víc přibývá jmen a příběhů. „Zpočátku jsme skládaly příběhy
asi pětadvaceti popravených sokolů kolem skupiny S-21-B, nyní už víme, že jich v tehdejší Sokolské
župě Podkrkonošské nepřežilo druhou světovou válku více než sto dvacet. Pátráme v archivech
i v archivech rodin, kde se nám daří objevovat mnohdy opravdové poklady,“ prozrazuje Helena
Rezková.
Autorky připravované knihy nyní žádají veřejnost: „V případě, že by mohl někdo z Náchodska naše
bádání ještě něčím doplnit, kontaktujte nás, prosím, na telefonu 725 005 606.“ Kniha s názvem „Nebylo
jim souzeno žít…“ vyjde v říjnu letošního roku a sokolové ji zařadili mezi významné počiny u příležitosti
100. výročí vzniku Československa.
Region| Východní Čechy

Dva chlapi přestaví jihlavský DIOD z tanečního na divadelní sál za hodinu
a půl
27.4.2018 ČRo - vysocina.cz
Irena Šarounová

str. 00

Česká obec sokolská v Jihlavě provozuje ojedinělé zařízení. V budově Sokola, v prostorách, kam
Jihlavané chodili do kina, vzniklo v roce 2011 divadlo otevřených dveří, zkráceně DIOD. Je neuvěřitelně
variabilní, takže ho využívají sportovci, akrobaté, herci, tanečníci i zpěváci. A to určitě není vše.
„Možné je tady všechno. Je to vlastně černá krychle, ve které si postavíte všechno,“ říká vedoucí
produkce DIODu Adam Hruška. Od roku 2011 si pracovníci divadla vyzkoušeli, že díky rampám u stropu
a variabilním podlážkám dokážou za hodinu a půl až dvě hodiny, přestavět prostor na kino, divadlo,
plesový sál, či místo pro diskuzi obyvatel s představiteli města. „Na sezení se nám podaří posadit až
dvě stě třicet diváků, na stání i pět set, a na taneční tak padesát párů,“ vypočítává produkční. Pamatují
tu i akce, při kterých museli sál přestavět třikrát za jeden den.
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Osmistupňové hlediště je postavené z jednotlivých podlážek
Pohybovat kovovými rampami, na kterých jsou zavěšená osvětlovací tělesa, ale například i šály na
cvičení, je jednoduché. Stačí stisknout knoflík, a vše se pohybuje, jak je třeba. To ale neznamená, že
se v DIODu neuplatní i štafle, žebříky a lidská síla. Hlediště může mít až osm stupňů, a je postavené
z poměrně těžkých částí, které musí přenášet lidé. „Hlediště vede až po okna režie, která je udělaná
z bývalé projekční místnosti,“ říká marketingový pracovník Přemysl Martínek. Znamená to, že
i z poslední řady budou diváci na představení dobře vidět.
Dokážeme postavit arénu i přehlídkové molo
Pro různá alternativní divadla je v DIODu možné připravit i arénu s jevištěm uprostřed, za závěsem je
ukryté promítací plátno a módní přehlídka zase potřebuje molo. Vše je možné. S vystupujícími se ale
musí produkce na všech požadavcích předem domlouvat. „Každý požaduje něco jiného, každé
vystoupení se jinak svítí. Je to náročná práce, ale stojí to za to,“ dodává Přemysl Martínek.
URL|
https://vysocina.rozhlas.cz/dva-chlapi-prestavi-jihlavsky-diod-z-tanecniho-na-divadelni-sal-zahodinu-a-pul-7192748

fakta, výsledky
27.4.2018

Sport

str. 21

basket

ATLETIKA
V TRADIČNÍM VRHAČSKÉM předprogramu atletické Zlaté tretry den před hlavním mítinkem letos
nebudou muži házet kladivem, ale diskem. Přijede úřadující mistr světa Andrius Gudžius z Litvy, jenž
si ve finále v Londýně vylepšil osobní rekord na 69,21 metru. Mohl by tak zaútočit na rekord mítinku z
roku 1983, který drží výkonem 68,06 Kubánec Luís Delís. Vedle sedmadvacetiletého Litevce, který loni
vyhrál i Diamantovou ligu, bude na Zlaté tretře 12. června závodit také jamajský diskař Fedrick Dacres.
Ten nedávno vyhrál Hry Commonwealthu a na loňském MS skončil sedmý. Zlatá tretra po dlouhé době
bude bez největší hvězdy posledních let Usaina Bolta, který ukončil kariéru.
Aktuálně je potvrzený start sedmi mistrů světa z Londýna a špičkových českých atletů, jako jsou oštěpaři
Jakub Vadlejch a Petr Frydrych, koulař Tomáš Staněk nebo čtvrtkař Pavel Maslák. Zlatá tretra se koná
ve středu 13. června, vstupenky jsou stále k dispozici.
BASKETBAL
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF EVROPSKÉ LIGY MUŽŮ - 4. zápasy: Žalgiris Kaunas-Olympiakos Pireus
101:91, konečný stav série 3:1. O 3. MÍSTO LIGY ŽEN - 3. zápas: NymburkHradec Králové 96:81
(17:22, 45:39, 73:59), konečný stav série 3:0.
CYKLISTIKA
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AUSTRALAN ADAM HANSEN protáhne na letošním Giru d‘Italia rekordní sérii startů na závodech
Grand Tour v řadě na dvacet. Jezdec žijící v Beskydech, jenž navíc všechny podniky dokončil, figuruje
v sestavě stáje Lotto-Soudal a 7. května nastoupí v Jeruzalémě do úvodní časovky.
KOLEM ROMANDIE (WorldTour) - 2.
etapa (173,9 km): 1. De Gendt (Belg./ Lotto Soudal) 4:03:05, 2. Colbrelli (It./ Bahrajn-Merida), 3.
Dumoulin (Fr./ AG2R), 4. Matthews (Austr./Sunweb), 5. Mörköv (Dán./Quick-Step Floors), 6. Meurisse
(Belg./Wanty) všichni -2:04. Průběžné pořadí: 1. Roglič (Slovin./ LottoNL-Jumbo) 8:14:25, 2. Dennis
(Austr./BMC) stejný čas, 3. Thomas (Brit./ Sky) -4, 4. Rosa (It./Sky), 5. Latour (Fr./ AG2R) oba -5.
JUDO
PAVEL PETŘIKOV prohrál na mistrovství Evropy v Tel Avivu hned první zápas a vypadl ve druhém
kole. Při plánované derniéře ve váhové kategorii do 60 kilogramů nestačil na Rusa Islama Jašujeva
a nenavázal na páté místo z loňského mistrovství světa.
MISTROVSTVÍ EVROPY v Tel Avivu: muži: do 60 kg: 1. Jašujev (Rus.), 2.
Gerčev (Bulh.), 3. McKenzie (Brit.) a Mudranov (Rus.), ... PETŘIKOV vypadl ve 2. kole. Do 66 kg: 1.
Gomboc (Slovin.), 2. Medves (It.), 3. Flicker (Izr.) a Šeršan (Běl.) Ženy: do 48 kg: 1. Dolgovová (Rus.),
2. Csernoviczká (Maď.), 3. Černjaková (Ukr.) a Nikoličová (Srb.). Do 52 kg: 1.
Kuzjutinová (Rus.), 2. Krasniqiová (Kos.), 3. Tschoppová (Švýc.) a Primová (Izr.).
Do 57 kg: 1. Gjakovová (Kos.), 2. Stollová (Něm.), 3. Monteirová (Portug.) a Konkinová (Rus.).
MOTORISMUS
JIHOMORAVSKÝ KRAJ dá na letošní ročník motocyklové Grand Prix České republiky v Brně 20 milionů
korun stejně jako v předchozích letech. Schválili to včera zastupitelé. Brno dá 10 milionů jako vždy.
Dalších 70 milionů by mělo dát ministerstvo školství. Závodní víkend se uskuteční od 3. do 5. srpna.
SPORTOVNÍ STŘELBA
SP v Čchang-wonu (Korea): muži: libovolná malorážka 3x40 ran: 1. Kamenskij (Rus.) 460,6, 2.
De Nicolo (It.) 459,0, 3. Péni (Maď.), ...v kvalifi kaci 42. HRČKULÁK, 55. NYMBURSKÝ.
TENIS
TURNAJ MUŽŮ V BARCELONĚ (antuka, dotace 2 794 220 eur) - 3. kolo: Nadal (1-Šp.)-García-López
(Šp.) 6:1, 6:3, Carreňo (5-Šp.)-Mannarino (11-Fr.) 6:2, 4:6, 7:6 (6), Dimitrov (2-Bulh.)-Džazírí (Tun.) 7:5,
3:6, 7:6 (8), Thiem (3-Rak.)-Kovalík (SR) 7:6 (5), 6:2, Tsitsipas (Řec.)-Ramos (10-Šp.) 6:4, 7:5, Kližan
(SR)-F. López (12-Šp.) 6:1, 6:4, Goffi n (4-Belg.)-Chačanov (16-Rus.) 2:6, 7:6 (2), 6:0, Bautista (8-Šp.)Andújar (9-Šp.) 6:4, 6:1.
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TURNAJ ŽEN V ISTANBULU (antuka, dotace 250 000 dolarů) - 2. kolo: Rusová (Niz.)-Koviničová (Č.
Hora) 2:6, 6:2, 6:0, Sakkariová (Řec.)-Kruničová (Srb.) 6:3, 6:1, Wozniacká (1-Dán.)-Erraniová (It.) 5:7,
6:3, 6:3, Hercogová (Slovin.)-Bondarenková (Ukr.) 6:1, 1:1 skreč, Vekičová (Chorv.)-Tomljanovicová
(Austr.) 6:1, 6:2.
TURNAJ MUŽŮ V BUDAPEŠTI (antuka, dotace 561 345 eur) - 2. kolo: Basilašvili (Gruz.)-Shapovalov
(4-Kan.) 6:2, 6:4, Seppi (8-It.)-Južnyj (Rus.) 6:1, 6:2, Millman (Austr.)Pouille (1-Fr.) 6:3, 6:4, MadenMarterer (oba Něm.) 6:1, 6:3.
VOLEJBAL
HRÁČI KARLOVARSKA jsou poprvé mistry extraligy. Třetí finále s Kladnem vyhráli v jeho hale 3:2
a sérii rozhodli v nejkratším možném termínu. Tahounem Západočechů byl i včera univerzál Filip Rejlek,
předsezonní posila, která se do Čech vrátila loni po dvanácti letech v zahraničí. Kladno zopakovalo
stříbrnou příčku z minulé sezony, Karlovarsku podlehlo i potřetí ve finálové sérii po pětisetové bitvě.
Pátou sadu vyhráli včera hosté 15:12. V bojích o titul Kladnu výrazně chyběl zraněný univerzál David
Konečný, jenž odstoupil v prvním finále. I včera byl jen na lavičce.
FINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY MUŽŮ - 3. zápas: Kladno-Karlovarsko 2:3 (21, -20, 22, -20, -12),
konečný stav série: 0:3. Konečné pořadí extraligy 2017/18: 1. Karlovarsko, 2. Kladno, 3. Liberec,
4. České Budějovice, 5. Brno, 6. Příbram, 7. Ostrava, 8. Ústí n.
L., 9. ČZU Praha, 10. Zlín, 11. Benátky n. J., 12. Odolena Voda (udržela se po baráži s týmem Beskydy).
KAPITÁN REPREZENTACE JAKUB JANOUCH opouští po pěti sezonách libereckou Duklu a míří
do Německa.
Sedmadvacetiletý nahrávač bude hrát za Friedrichshafen, nejúspěšnější klub bundesligy.
ZPRÁVY
VZPĚRAČ JIŘÍ ORSÁG se podruhé za sebou stal nejlepším sokolským sportovcem roku. Pomohly mu
sedmé místo na mistrovství světa i české rekordy na domácím šampionátu. V ocenění pro členy České
obce sokolské za rok 2017 za sebou nechal osmou kladivářku z mistrovství světa v Londýně Kateřinu
Šafránkovou.
Nejlepší sportovci České obce sokolské za rok 2017: individuální sporty - dospělí:
1. Orság (vzpírání, Sokol Karolinka), 2.
Šafránková (atletika, Sokol Kolín), 3. Richtrová, Divoký (rokenrol, Sokol Pražský).
Individuální sporty - 19 až 23 let: 1. Choupenitch (šerm, Sokol Brno I). Individuální sporty - do 18 let:
1. Malíková (atletika, Sokol Opava). Kolektivní sporty - dospělí: Sokol Hradec Králové (basketbal).
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KOLÍNSKO VČERA
27.4.2018
(mar)

Kolínský deník

str. 01

Titulní strana

Město rozdělilo peníze na památky
Český Brod – Město rozdělilo peníze od ministerstva kultury ve výši 1,57 milionu korun na opravy
českobrodských památek, které už probíhají nebo se chystají v letošním roce. Na opravu budovy čp. 1,
tedy staré radnice, půjde 878 tisíc korun, Římskokatolická farnost dostane 130 tisíc na opravy v kostele
sv. Gotharda, na kostel Nejsvětější Trojice ve vlastnictví Československé církve evangelické poputuje
65 tisíc korun. Sokolové dostanou na rekonstrukci sokolovny 421 tisíc korun a Podlipanské muzeum
85 tisíc korun na opravu budovy.
Region| Střední Čechy

Bývalý radní Plzně Dvořák je kvůli dotačnímu podvodu před soudem, hrozí
mu až osm let vězení
27.4.2018
nab

parlamentnilisty.cz

str. 00

V Plzni začal soud s bývalým hokejistou a někdejším radním Plzně Michalem Dvořákem, kterého
obžaloba viní z dotačního podvodu v souvislosti s čerpáním evropských peněz na rekonstrukci
tělocvičny v Plzni-Božkově. Za poškození finančních zájmů EU, dotační a úvěrový podvod mu hrozí až
osm let vězení. S Dvořákem, který kvůli obvinění před rokem rezignoval na funkci radního, je
obžalovaný i jeho společník, boxer Radek Seman a jejich společnost DS Training center.
Podle obžaloby Dvořák a Seman jako předseda a místopředseda žalovaného spolku uvedli
v žádosti o dotaci nepravdivé údaje. DS Training dostal z operačního programu ROP Jihozápad na
rekonstrukci tělocvičny přes 4,1 milionu korun. Objekt patří Sokolu a DS Training ho od něj získal do
pronájmu na 50 let za symbolický poplatek. Pronájem budovy ale podle obžaloby neschválily řádně
orgány, ale jen tehdejší předseda Tělovýchovné jednoty (TJ) Sokol Božkov. Podle spisu byly údaje
v nájemní smlouvě mezi TJ a DS Training Center pozměněné a existuje několik verzí smluv. Dvořák
čelí obžalobě i za to, že v žádosti o úvěr na předfinancování předložil v bance jako potvrzení o vlastních
vložených penězích falešnou fakturu a příjmový doklad od stavební firmy. Dvořák i Seman vinu odmítají,
nijak se prý neobohatili a nikoho neokradli. O plánech na rekonstrukci tělocvičny vždy jednali se zástupci
a výborem Sokola, uvedli. Vzhledem ke své vytíženosti si sice najali konzultační firmu a právní
kancelář, které připravovaly podklady pro podání žádosti o dotaci, nájemní smlouvy a další dokumenty,
vše ale osobně předjednali s výborem. TJ. Dvořák u soudu uvedl, že do přestavby a vybavení tělocvičny
dal z vlastních peněz zhruba milion korun. Problémy se Sokoly, kteří mohou prostory dál využívat,
nastaly až po rekonstrukci, což připustila i předsedkyně revizní komise TJ Vlasta Hefnerová. Podle ní
výbor Sokolů nevěděl, že jejich předseda podepsal smlouvy o nájmu. Smlouvy byly podle ní navíc
falšované, existují asi čtyři, jsou v nich přepisovaná data a informace, řekla dnes ČTK. Sokolům dnes
například vadí, že v hodinách, kdy je o tělocvičnu největší zájem, se o ni musí dělit s boxery. Sokolové
by chtěli tělocvičnu víc využívat a mít peníze z jejího pronájmu dalším subjektům. U soudu se domáhají
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náhrady škody za ušlý zisk přes půl milionu. To jsou peníze, které jim před opravou platily jiné subjekty
za využívání tělocvičny, mimo jiné i ty, které jim dával Seman za nájem pro své tréninky.
URL|
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Byvaly-radni-Plzne-Dvorak-je-kvuli-dotacnimupodvodu-pred-soudem-hrozi-mu-az-osm-let-vezeni-533781?utm_source=nm&utm_medium=xml

SLETOVÁ VLAŠTOVKA.
27.4.2018

Berounský deník

str. 13

Berounsko/sport

Tradiční Tělocvičná akademie Sokola Komárov se letos o několik týdnů posunula do jarního období.
Důvodem byl nácvik sletových skladeb, které chtěli divákům představit všichni cvičenci. Sokolovna se
zaplnila cvičenci osmi sletových skladeb včetně mužů.
Foto autor| Foto: Olga Kleknerová
Region| Střední Čechy

Osobnost dne
27.4.2018
(ati)

Brněnský deník

str. 03

Brno / Aktuálně

Ctibor Helcelet
* 27. 4. 1844 Olomouc † 17. 10. 1904 Vyškov
Byl zakladatelem brněnského Sokola a v roce 1868 se stal jeho prvním náčelníkem. Studoval práva
a působil jako advokát. Opakovaně kandidoval do zemského sněmu a říšské rady.
Foto popis|
Region| Jižní Morava
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Májové oslavy připomenou vznik samostatného státu
27.4.2018
(kob)

Písecký deník

str. 02

Písecko - Jižní Čechy

Křenovice – Příznivci recesistických akcí v Křenovicích se mohou těšit na sobotu 5. května. Májové
oslavy tu začínají ve 14 hodin a budou věnované 100. výročí vzniku Československé republiky a době
poté.
Zdejší nadšenci už nacvičují originální program více než měsíc většinou o pátcích a víkendech.
A na co se mohou návštěvníci těšit?
„Na letošní akci budou tradičně vystupovat význačné osobnosti své doby, například T. G. Masaryk
s manželkou, ale do Křenovic zavítá také skupina rodáků z USA, kteří odešli z Křenovic do Ameriky,“
uvedla za organizátory Olga Kolísková s tím, že se samozřejmě jedná o recesi. Ohlášenou skutečnou
návštěvu z Ameriky tu zatím nemají.
Dále tu představí své sokolské skladby Sokolové a přijedou také historická vozidla. „Snažíme
se vytvořit takovou atmosféru, jaká byla po vzniku Českoslojaká venské republiky,“ dodala Olga
Kolísková.
Májové oslavy podle jejích slov připomenou také skutečné rodáky z Křenovic, kteří odešli do
USA ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století. Při této příležitosti bude připravena v kapličce malá
výstava věnovaná těmto křenovickým rodákům.
Region| Jižní Čechy

Druhý dech rodiště buditelky
27.4.2018 5plus2 str. 02
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ

Berounsko

Všeradice připravují čarodějnice, nacvičují na máje a hasiči se chystají stavět novou zbrojnici. Místní
pivovar slaví již zítra páté narozeniny.
VŠERADICE / Cesta do Všeradic, rodiště buditelky Rettigové, s ani ne 450 stálými obyvateli je klikatá.
Od Berouna, Zdic, Hořovic i Dobřichovic. A místy děravá. O to víc příjemně překvapí vesnička, kde jsou
i příkopy podél cesty vysekané. V samoobsluze seženete čerstvé pečivo i ve čtyři hodiny odpoledne.
Otevřeno je také v sobotu dopoledne. Přes křižovatku staví autobus u zastávky, kam se můžete před
nepřízní počasí schovat bez obav i v lepším obleku, jak je čistá. Pár kroků od ní je pošta. Fotbalové
hřiště TJ Všeradice 1932 je posekané a tráva kvalitní, že se bojíte na ni šlápnout v botách. To jsou jen
vnější známky toho, že Všeradičtí se o obec starají. Sokolové tady začali fungovat až v roce 1932, ale
bez přestávky vydrželi do současnosti. Teď už sice pod hlavičkou TJ Durisol (dříve Sokol Všeradice)
sportují jen fotbalisté, ale je jich 125 – tedy více než čtvrtina obce. Za dospělé mají dvě družstva, pak
dorost a ještě žáky. Starší se sdružují ve svazu zahrádkářů. „Hlavně nám pomáhají při vysazování
nových stromů a péčí o obecní zeleň,“ říká starosta Marek Kunc. Obec s necelým sedmimilionovým
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rozpočtem velké investice dělat nemůže. „Poslední velkou akcí byla kanalizace a vodovod. Obojí je
zásluha předchozích zastupitelů. Na nás zůstaly jen drobnosti,“ říká Kunc.
Velkým hybatelem jsou ve Všeradicích dobrovolní hasiči. Sdružení se před asi 15 lety sice rozpadlo,
loni ho však Všeradičtí obnovili a letos v únoru uspořádali dříve oblíbený hasičský ples. Tím ale obrození
v rodišti buditelky a autorky kuchařek Magdaleny Dobromily Rettigové nekončí. Kdo ale stál na jeho
počátku? „Vyhecoval nás bývalý starosta Bohumil Stibal, abychom se dali dohromady. Tak jsme nejprve
obnovili v roce 2009 výjezdovou jednotku,“ říká velitel hasičů a všeradický místostarosta Tomáš
Červený. Teď se hasiči chystají na stavbu nové požární zbrojnice. Náklady se blíží 10 milionům. „Máme
předschválenou dotaci 4,5 milionu z ministerstva vnitra. Na kraji jsme žádali o tři miliony. Zbytek budeme
doplácet my,“ vypočítává velitel. Nejbližší akcí, kterou dobrovolní hasiči zajišťují, je pálení čarodějnic.
V sobotu 12. května následují staročeské máje a první červnový týden dětský den.
Středobodem Všeradic je posledních osm let Zámecký dvůr. Areál bývalého zámku vlastní rodák
a podnikatel Bohumil Stibal, dříve starosta obce, stále ještě starosta dobrovolných hasičů a před dvěma
lety kandidát do Senátu v obvodu Beroun. Senátorem se tehdy nestal. „Nám to ani moc nevadí. U nás
doma udělal kus práce jako starosta i jako podnikatel. Jako senátor by na nás už třeba neměl tolik
času,“ hodnotí místní štamgasti cestou na podvečerní hladinku. Zítra si ji dopřejí již před obědem
v Zámeckém pivovaru Všerad, který slaví od 11 hodin páté narozeniny.
Foto autor| FOTO / F. VLČEK, MAFRA
Foto popis| V areálu Zámeckého dvora, který je středobodem Všeradic, našla dočasné útočiště
i hasičská tatra. Příští rok už bude čekat na výjezd v nové požární zbrojnici. Dobrovolní hasiči ji začnou
stavět ještě letos.
Regionalni mutace| 5plus2 - Berounsko

Jak je vidět, a ještě ušetřit!
27.4.2018
(mka)

Blesk

str. 12

Téma

100 let Československa Unikátní výstavy na Pražském hradě
ČR – Letos si připomínáme 100 let od založení Československa! Slavné výročí! A co je největší symbol
republiky? Pražský hrad! Ke kulatinám republiky se tam pořádá několik monumentálních výstav.
Blesk vám dnes prozradí, co bude ke zhlédnutí, a také, jak při návštěvě ušetřit. Pražský hrad a jeho
záhady jsou také letošním tématem Blesk extra speciálu, oblíbeného průvodce po Česku. Zde najdete
také tipy na výlety, slevové kupony či křížovky!
Za 150 korun na všechny! Schovejte si vstupenku!
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Výstavy na Hradě jsou v mnoha ohledech unikátní, uvidíte exponáty, které se vystavují jen zřídka. Jenže
kdo by chtěl platit vstupné na všechny? Za 150 korun pro dospělé, 70 pro studenty a seniory si však
můžete koupit společnou na všechny tři! A to už se vyplatí. Navíc vám tato vstupenka zajistí přednost
u bezpečnostních
kontrol při vstupu do areálu Hradu.
Společná vstupenka
(na výstavy Labyrintem dějin českých zemí, Doteky státnosti a Stráž na Hradě pražském) Plné 150 Kč
Snížené 70 Kč Rodinné 300 Kč Snížené vstupné platí pro mládež od 6 do 16 let; studenty středních
a vysokých škol v denním studiu do 26 let a seniory starší 65 let.
1) Cesta k počátku českých dějin
Zatím z cyklu Založeno 1918 na Hradě probíhá výstava Labyrintem dějin českých zemí. Návštěvníci
v ní mohou putovat Ná od současnosti přes nedávnou minulost až k samotnému prvopočátku českého
státu. Nechybějí dobové zvukové a filmové záznamy nebo vzácné dokumenty z nedávné i vzdálené
minulosti. Výstava se koná v Císařské konírně a trvá až do 1. července.
Vstupenka na samostatnou výstavu
Plné 100 Kč Snížené 50 Kč Rodinné 200 Kč Školní skupina s rezervací vstupu 5 Kč/osoba
2) Řády i památka na atentát
Od 10. května začne v Jízdárně pražského hradu výstava
Doteky státnosti. Do Tady si návštěvníci Ta budou moci prohlédnout naše nejvyšší státní vyznamenání,
například kolekci dekorací Řádu bílého lva. Budou tu také dopisy, které z komunistického žaláře psala
Milada Horáková, či sako, které měl na sobě Jan Kubiš v okamžiku atentátu na Heydricha! Výstava
potrvá do 31. října.
Vstupenka na samostatnou výstavu
Plné 100 Kč Snížené 50 Kč Rodinné 200 Kč Školní skupina s rezervací vstupu 5 Kč/osoba
3) Stráž na Hradě pražském
Poslední ze série výstav připomene historii Hradní stráže. Ta totiž byla založena, stejně jako republika,
v říjnu 1918. Málokdo například ví, že první jednotku tvořili sokolové! Staletou historii stráže ukáže
řada fotografií i dalších exponátů. Konat se bude v Tereziánském křídle. Symbolicky začne v době
konání XVI. všesokolského - sletu 28. června a potrvá do 31. října.
Vstupenka na samostatnou výstavu
Plné 50 Kč Snížené 50 Kč Rodinné 100 Kč Školní skupina s rezervací vstupu 5 Kč/osoba
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Foto autor| Foto Blesk – Dan Černovský
Foto popis| Vystaveny jsou i pohřební insignie Přemysla Otakara II.
Foto popis| Výstava začíná současností, postupuje do minulosti. Část je věnovaná roku 1968.
Foto popis| Jedno ze zákoutí výstavy je věnované 2. světové válce.

STRAKONICE TJ FEZKO
27.4.2018

Strakonický deník

str. 04

Jak jsme žili v Československu

Z kroniky jednoty z roku 1986.
„Tělovýchovná jednota FEZKO je přímým pokračovatelem Tělovýchovné jednoty Sokol Strakonice,
která byla založena 2. srpna 1885 a tudíž v minulém roce jsme vzpomínali stého výročí založení naší
tělovýchovné jednoty. V rámci výročí byla uspořádána celá řada akcí, z nichž například uvádím
uspořádání společné výstavy s národním podnikem FEZKO,“ uvedl tehdejší kronikář a I. místopředseda
výboru TJ FEZKO František Baier.
Po skončení 2. světové války bohužel nebylo pokračováno v záznamech. V archívu teď již opět Sokola
byla nalezena tato kronika, která zaznamenává činnost sportovců v letech 1986 až 1989.
•TJ FEZKO Strakonice sdružovalo tyto sporty: •Oddíl plaveckých sportů •Fotbalový oddíl •Odbor
základní a rekreační tělovýchovy – ZRTV •Turistický odbor •Oddíl kuželek •Volejbalový oddíl •Oddíl
stolního tenisu •Oddíl nohejbalu.
V roce 1986 zde bylo zapsáno 950 členů, kdy nejpočetnější byl oddíl ZRTV, a to 229 členů.
•2018 Nyní se cvičenci připravují na XVI. Všesokolský slet, který bude oslavou 100 let vzniku republiky.
Uskuteční se 5. a 6. července v Praze.
Příště představíme rok 1950 až 1980 v JZD Skaličany.
Foto popis| NÁCVIK SPARTAKIÁDY V ROCE 1985. Především secvičná, která byla nutná k postupu
do Prahy byla poplatná své době. Na Strahov se dostala celá skupina, která je jmenovitě popsána na
další fotografii.
Foto popis| SPARTAKIÁDA 1985. Členové TJ FEZKO se propracovali přes regionální kola na Strahov.
Cvičili Vladimír Hurych, Zdeněk Pavliš, Jiří Votruba, Miloslav Kroupa, Zdeněk Korejs, Zdeněk Bárta,
Milan Trávníček, Stanislav Pahorecký, Petr Kratochvíl, František Baier, František Roučka, Radomír
Lagron.
Foto popis| FRANTIŠEK BAIER I. místopředseda TJ FEZKO a kronikář
Foto popis| FRANTIŠEK ŘEDINA předseda oddílu plaveckých sportů
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Foto popis| 1. MÁJ 1986. V čele prvomájového průvodu v tomto roce šlo také několik členů jednoty
a to František Baier, Karel Klos, Jaroslav Trávníček, Jiří Žejdl, Václav Poklop, Jaroslav Kováč.
Foto popis| 11. BŘEZNA 1986. Výroční konference Vzorné TJ FEZKO Strakonice. Čestné uznání za
dlouholetou činnost bývalému hokejovému a fotbalovému hráči Františku Vavruškovi předávají
František Ředina, a za OV ČSTV také Jan Pouzar a František Linhart.
Foto popis| 27. LISTOPADU 1987. V tento den slavil oddíl plaveckých sportů 60. výročí založení
a pořádal slavnostní zasedání. Oficiálně se ho zúčastnili za OV ČSTV Jiří Tuháček, Jaroslava Škrlová
a Jaroslav Mišo. Na snímku také členka výboru plavání Vlasta Pacourková. Zástupcem TJ zde byl
I.místopředseda František Baier.
Foto popis| CVIČTE SNÁMI,KAMARÁDI. Soutěže Vyberte nejlepší, kterou vypsala televize pro výběr
autorů skladeb pro budoucí Spartakiádu v roce 1990, která se nakonec neuskutečnila, se zúčastnili
i strakoničtí se svým pódiových vystoupením. Cvičil tým pod vedením Libuše Kratochvílové a Věry
Hurychové.
Region| Jižní Čechy

Výstava připomene vznik Československa na Rychnovsku
27.4.2018

hradeckadrbna.cz

str. 00

Kultura

V Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou v pátek 27. dubna začne výstava nazvaná Mezi lvem
a orlicí: Rychnovsko a vznik samostatného Československa. Desítky dobových předmětů a fotografií
přenesou návštěvníky do období na sklonku Rakousko-Uherska a prvních 20 let samostatného
Československa. Výstavu pořádá rychnovské muzeum k 100. výročí vzniku republiky.
„Výstava je vztažena nejen k městu, ale k celé oblasti Rychnovska. Převažují dobové předměty,“ řekla
Martina Pajerová z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Návštěvníci uvidí dobové oblečení z období Rakouska-Uherska i samostatného Československa. Mezi
vystavenými exponáty jsou třeba i kroje, které se šily k oslavám republiky, či stejnokroje Sokolů.
Nechybí dobové fotografie doplněné texty. „Exponáty jsou převážně z našich sbírek, jde o desítky
předmětů. Zajímavostí je plnící pero, kterým Tomáš Garrigue Masaryk při návštěvě Vamberka v roce
1929 podepsal kroniku města,“ sdělila Pajerová. Výstava je v druhém patře zámku ve třech rozlehlých
místnostech. „Prohlídka zabere minimálně půl hodiny,“ dodala.
Vernisáž je naplánována na 27. dubna od 17:00. Výstava potrvá do 31. října.
URL| https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/kultura/222-vystava-pripomene-vznik-ceskoslovenska-narychnovsku.html
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před 100 lety
27.4.2018 Pátek Lidových novin
Vladan Šír

str. 04

Roky s..., Před 100 lety

O čem psaly Lidové noviny 27. dubna 1918
ALOIS JIRÁSEK KROMĚŘÍŽSKÉMU SOKOLU
kroměřížský Sokol jmenoval Aloise Jiráska svým zakládajícím členem. Jirásek poděkoval kroměřížské
jednotě v těchto dnech tímto dopisem: „Upřímně potěšen Vaší zprávou, že jste mne o valné hromadě
své zvolili zakládajícím členem, prosím, abyste laskavě přijali srdečné mé díky za poctu, kterou jste
mně tím prokázali a které si upřímně vážím. A díky také za přelaskavé uznání mého literárního díla
a mého působení. pokud se týče veřejné mé činnosti, dovolte, abych podotkl, že jsem byl jen
pomocníkem u vlasteneckém díle. přeji vaší milé jednotě stálého rozkvětu, pozdravuji Vás a tisknu Vám
ruce, jsem Váš přátelsky oddaný Alois Jirásek.“
ŠEL NA ZLATO
Mezi polednem, co domkařka Marie Machalová šla za svým mužem s obědem, vloupal se jim někdo
paklíčem do bytu v domě čís. 33 na táborské ulici v Židenicích, kde ukradl zlatý dámský řetízek
s medailonkem, zlatý řetízek na krk se 2 podobenkami, zlatý mužský řetízek, zlatý náramek se
3 brilianty, 7 zlatých prstenů, 3 páry zlatých náušnic, zlatou a stříbrnou brožu, zlatý krátký mužský řetěz
s přívěskem, stříbrnou tašku
na cigarety, 3 aluminiové prsteny, dvoje stříbrné hodinky, dvoje niklové a jedny železné mužské
hodinky, dále 5 párů mužských kalhot, 4 mužské košile, troje povlaky a z chodby hrnec sádla
a z kuchyně peněženku se 25 kor. a vyšívání.
ZNAMENÍ DOBY
Jeden z dělnických spolků ve Vídni žádal jednoho z profesorů vídeňské university, aby opakoval
přednášku vykonanou, která se velmi líbila. odpověď žádaného učence zněla: „Je mi líto, že Vám
musím oznámiti, že jsem podvýživou a hladověním tak sešel, že se musím omeziti na plnění svých
úředních povinností. Nebyl bych ani první přednášku konal, kdybych ji nebyl slíbil v prosinci, kdy jsem
byl ještě poměrně lépe při silách. konám-li přednášku mimořádnou kromě obvyklé své denní přednášky,
mám druhého dne nejnepříjemnější záchvaty srdeční slabosti a mdlob.“
Foto autor| Ilustrace: Maria Makeeva
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Moravcův příběh „ožil“ v knize Přerovana
27.4.2018 5plus2 str. 01
PETRA KLIMKOVÁ

Titulní strana

Dlouholetý činovník přerovského Sokola Jaroslav Skopal napsal knihu o životě generála Františka
Moravce.
PŘEROV / Náhoda hrála hlavní roli v tom, že měl Jaroslav Skopal možnost prostudovat rodinnou
kroniku a archiv dokumentů lidí blízkých generálu Františku Moravcovi. Ačkoliv tato slavná osobnost
českých dějin měla s Přerovem jen málo společného, díky jednaosmdesátiletému činovníkovi místního
Sokola pak právě tady vznikla kniha o generálově osobním životě.
Už ne náhodou ji sem tuto sobotu přijede pokřtít velká část Moravcova příbuzenstva. „Nejvzdálenějším
hostem bude generálova vnučka Anita Moravec Gard, která žije v USA. S ní přijede dalších osm
přímých příbuzných a patnáct lidí ze širší rodiny. Mnozí se tady možná uvidí vůbec poprvé,“ těší autora.
* Jak to bylo s tou náhodou, která vás dovedla ke psaní knihy o generálu Moravcovi?
V listopadu 2013 Česká televize uvedla třetí díl cyklu České století nazvaný Kulka pro Heydricha.
František Moravec v něm byl uveden jako muž, který spolurozhodoval o tom, kdo má být cílem atentátu.
Pro zpestření jsem pak na svém blogu uvedl část vzpomínek někdejšího Přerovana – sokola Zdeňka
Lukaštíka, který v březnu 1948 na Šumavě pomáhal při útěku generála Moravce za hranice. Blog si
přečetla i generálova praneteř Marta Šenkapounová z Chotusic u Čáslavi.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3 Moravec v knize Přerovana
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
* Jak Marta Šenkapounová na váš blog reagovala?
Podivila se, že tato příhoda je popsána, protože v rodině o ní prý nikdo neví. Ona sama je takovou
českou archivářkou událostí kolem Moravce. Nabídla mi pak další dokumenty. Od toho byl už jen krůček
k rozhodnutí, že to vše stojí za popsání.
* Kolik jste s knihou strávil času?
I s přípravou, studiem materiálů a různými jednáními to trvalo asi dva roky.
* Moravec byl agentem české zpravodajské služby. Nebylo pátrání v jeho osobním životě trochu jako
detektivka?
Než jsem začal psát, přečetl jsem si starší vydání Moravcových pamětí s názvem Špioni už nevěřili.
Také jsem prostudoval knihu, na kterou mě navedli historici – její autoři otec a syn Kokoškovi se v ní
zabývali otázkou „Agenta 54“ – pracovníka německého Abwehru Paula Thümmela, kterého Moravec v
roce 1936 získal pro práci pro naši rozvědku a jenž před Mnichovem a za protektorátu podával naší
službě zprávy o tom, co se chystá. Něco bylo vyloženo dobře, něco špatně a Kokoškovi to pomocí
různých pramenů analyzovali. Když mou knihu dvě nakladatelství odmítla, zapracoval jsem výklady
nepřesností do poznámek – v knize je jich asi třicet.
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* Pak už vám některé nakladatelství knihu přijalo?
Rozhodl jsem se, že už jim ji vracet nebudu. Záleželo mi na tom, aby skutečně vyšla, proto ji vydávám
sám, i když jen v malém nákladu 250 kusů.
* Otevřelo vám psaní o Moravcovi v něčem oči?
Zaujaly mě jeho politické pohledy na osud osvobozeného Československa a prezidenta Edvarda
Beneše. S prezidentem byl Moravec v londýnském exilu ve styku skoro každé ráno, protože mu podával
informace, za což mu byl Beneš vděčný. Moravec tak prezidenta poznával. Uvádí například, že
Benešovi velmi záleželo na tom, aby byl po osvobození znovu zvolen prezidentem. Podle Moravce to
ovlivnilo Benešovo chování. Zajímavý byl také popis toho, jak se v Londýně všechno změnilo, když
Sověti v roce 1941 konečně vstoupili do války. Sovětští vyslanci, o kterých nebylo do té doby příliš
slyšet, začali být velmi aktivní. Kontaktovali i naši zpravodajskou službu, kterou Moravec v Londýně
vedl, a ve velkém předstihu lákali její důstojníky, aby byli jejich spojenci a víceméně se podřídili
požadavkům Sovětského svazu. To, že po válce přijde něco jako Únor, věděl Moravec dopředu. Když
spolupráci odmítl, řekli mu, že toho bude litovat. To byl také důvod, proč Moravec hned po únoru 1948
ze země odešel.
* Byl osobní život generála Moravce vůbec někdy podrobně popsán?
Nebyl. Když rodina viděla, že o to mám zájem, šla mi vstříc. Příbuzní měli v elektronické podobě
rodinnou kroniku, kde stručně popsali všechno, co si pamatovali o životě nejen samotného Františka
Moravce, ale i jeho manželky Vlasty, která všechno snášela s ním. Ze země utíkala v březnu 1948 taky,
jen jinou cestou. Měla falešný pas a přes Rakousko a Švýcarsko se dostala do Francie a odtud do
Londýna.
* Jak dopadl Zdeněk Lukaštík, který Moravcovi pomáhal utíkat přes Šumavu?
Zdeněk Lukaštík byl zatčen a pro velezradu odsouzen na dvacet let vězení. V obžalobě však pomoc při
útěcích obsažena nebyla, tu na něj patrně nikdo neprozradil. Byl propuštěn na amnestii prezidenta
Novotného v roce 1960, odseděl si asi 11 let. Strach však zůstal. Nakonec se tady po dohodě
s manželkou rozvedl a po roce 1968 ze země odešel. Až do své smrti působil ve Švýcarsku.
Foto autor| FOTO / ARCHIV J. SKOPALA
Foto popis| František Moravec velel 2. oddělení Hlavního štábu české rozvědky.
Foto popis| Autor Jaroslav Skopal
Foto popis| Fr. Moravec s dcerou Tatianou roku 1949 v Anglii. Táňa tam byla zaměstnaná. Kvůli stesku
po rodině odjela za rodiči do USA.
Regionalni mutace| 5plus2 - Přerovsko a Hranicko
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Velitel tvrze Hanička
27.4.2018 Lidové noviny
JIŘÍ PLACHÝ

str. 20

Poslední strana

KALENDÁŘ HRDINŮ OSUDY, KTERÉ INSPIRUJÍ
PRAHA Legionářští důstojníci byli páteří předválečné čs. armády. Nejinak tomu mělo být i v obranné
válce proti německé agresi, s níž vojáci po nástupu Adolfa Hitlera k moci počítali. Jedním z těch, kteří
měli nést první nápor agresora, byl i Jaroslav Mikuláš Novák, jenž v tragických podzimních dnech roku
1938 velel tvrzi Hanička v Orlických horách.
Narodil se 25. dubna 1897 ve Staré Skřeněři, která je dnes místní částí Nového Bydžova. Krátce po
vychození škol nastoupil v říjnu 1915 službu v rakousko-uherské armádě.
Po několika týdnech pobytu na ruské frontě se počátkem července 1916 dostal do zajetí, kde se
okamžitě přihlásil do čs. legií. Byl rozvědčíkem, účastnil se bitvy u Zborova a bojů proti bolševikům na
sibiřské magistrále. V legiích prodělal celkem 34 bitev.
Do své rodné vlasti se vrátil až v dubnu roku 1920 a zůstal v armádě jako důstojník z povolání. Sloužil
v různých posádkách, naposledy jako velitel VII. praporu hraničářského pluku 19. Z tohoto titulu byl také
v době mobilizace velitelem tvrze Hanička. Svými nadřízenými byl hodnocen jako nadprůměrný voják.
Bezprostředně po okupaci se zapojil do domácího odboje a stal se velitelem jedné z oblastí Obrany
národa, tedy „podzemní armády“ na Českomoravské vysočině. Na jaře 1940 se mu před hrozícím
zatčením podařilo odejít za hranice. V polovině května přijel do jihofrancouzského Agde, kde se v té
době formovala čs. zahraniční armáda. Bojů ve Francii v červnu 1940 se účastnil jako první pobočník
velitele čs. divizní pěchoty generála Jaroslava Čiháka. Po evakuaci do Velké Británie prošel různými
velitelskými funkcemi u čs. pozemních jednotek a v roce 1943 byl vyslán do Sovětského svazu.
Loď Duchess of York, na níž cestoval, však byla u afrických břehů potopena a po marném čekání na
nové sovětské vstupní vízum byl na jaře 1944 přidělen k britským tankovým jednotkám na Středním
východě. Koncem srpna 1944 se stal náčelníkem Čs. administrativního štábu v Jeruzalémě. Do vlasti
se vrátil jako jeden z posledních zahraničních vojáků až v březnu 1946.
Za svoji činnost v obou válkách byl Jaroslav Mikuláš Novák vyznamenán vysokými čs. i spojeneckými
řády a vyznamenáními. Byl například nositelem Řádu Sokola nebo důstojnického stupně Řádu
britského impéria.
Již před únorem 1948 byl sledován Reicinovým Obranným zpravodajstvím. Krátce po komunistickém
převratu byl postaven mimo službu a na konci roku 1948 propuštěn z armády. Roku 1950 mu byla
odejmuta hodnost plukovníka. V roce 1953 jej ve vykonstruovaném procesu odsoudili na čtyři roky do
vězení.
Jaroslav Mikuláš Novák zemřel 7. května 1985 v Litoměřicích. Seriál vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha,
vychází každý pátek
Foto popis| Jaroslav Mikuláš Novák (1897–1985). Podle nadřízených nadprůměrný voják.
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Chtěli dům s příběhem. Našli v něm poklad
27.4.2018 5plus2
JIŘÍ BÁRTA

str. 02

Havlíčkobrodsko a Žďársko

Bývalý hotel Veliš, který v poslední dekádě chátral, je zase ozdobou žďárského náměstí. Jeho noví
majitelé Vlasta a Zdeněk Ulrichovi dokončují rekonstrukci domu plného zajímavostí.
5plus2 TÉMA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Ten kontrast na žďárském náměstí Republiky bije do očí.
Zatímco z někdejšího hotelu Bílý lev zbyl po demolici jen kousek zdi, sousední Veliš, který byl se Lvem
propojený, už zase září novotou. Noví majitelé Vlasta a Zdeněk Ulrichovi udělali z bývalého secesního
hotelu největší rekonstrukcí za posledních sto let honosnou Rezidenci Veliš. Zbývá dodělat poslední
úpravy, hotové budou do léta.
O nečekaném objevu v „Masarykově“ pokoji
V té místnosti v prvním patře býval ještě nedávno bar se stropem vymalovaným křiklavě červenou
barvou a zeď zdobilo logo kubánského rumu. Pod novodobými omítkami našli překvapení zedníci 450
let staré zbytky renesanční výmalby.
„Rozplývali jsme se nad secesí z roku 1906 a čekalo na nás 16. století,“ říká spolumajitel Veliše Zdeněk
Ulrich. „Restaurátor říkal, že nejbližší podobná výmalba je v Jihlavě. Prostor v patře prošel během staletí
mnoha úpravami. Historii domu jsme znali, ale že pod omítkami najdeme fragmenty výmalby z doby
kolem roku 1550, to jsme netušili,“ dodává Ulrich.
O dalším využití nejcennějšího prostoru
Jak historicky nejcennější prostor noví majitelé využijí, zatím není jasné. „Chceme, aby byl prostor
přístupný i veřejnosti, zároveň musíme uvažovat i komerčně. Místnost jsme nabídli městu, druhá
varianta je například právní kancelář s určitými omezeními, aby se lidé mohli podívat a věděli, co tady
je. Nejsnazší varianta z hlediska přístupnosti je, že si v této místnosti uděláme svoji kancelář, tu
provizorní máme zatím v podkroví,“ vysvětluje Zdeněk Ulrich.
O domu plném příběhů
Nové majitele, kteří dům koupili na konci roku 2014 od rodiny Karenovy a Pličžkovy, tehdy zaujal právě
příběh spojený s prvním československým prezidentem T. G. Masarykem. Vlastu Ulrichovou totiž pojí
s Masarykem i kus zajímavé rodinné historie. Proto našli majitelé na centrální chodbě v srdci domu
místo i pro bustu jejího pradědečka Josefa Keprty (1872–1951), zemědělce a poslance zemského
sněmu v době těsně před velkou válkou.
„Můj pradědeček byl přítel rodiny Masaryků, staral se o dceru Tomáše Garrigua Masaryka Alici, když
byl v exilu. Proto nás tehdy ta historie domu tak zaujala a ty příběhy se tady propojily,“ vypráví Vlasta
Ulrichová. Mimochodem autorem busty je akademický sochař František Rous, který vytvořil trojspřeží
na budovu Národního divadla a skončil za Myslbekem třetí v soutěži o jezdeckou sochu svatého
Václava.
O historii budovy s číslem popisným 64

Stránka 60 z 93

Někdejší vyhlášený hotel prochází největší rekonstrukcí od doby, kdy měšťanský dům na náměstí do
secesní podoby upravil v roce 1906 jeho tehdejší majitel, žďárský starosta Otokar Veliš. „Když jsme
dům koupili a začali pátrat po jeho historii, oslovili jsme zdejší muzeum, archivy a Moravské zemské
muzeum. Získali jsme informace o vlastnících domu zpětně až do roku 1650 a dozvěděli jsme se, že v
té době dům sloužil jako sídlo purkrabího či hejtmana. Byl to nejvýznamnější a patrně nejdražší dům ve
Žďáře a tomu odpovídala také výzdoba,“ líčí Vlasta Ulrichová.
O problémech při stavbě
Ulrichovi museli během rekonstrukce řešit celou řadu zásadních problémů. Například vyřezané vazné
trámy, které museli podepřít a vyztužovat, nebo přesun schodiště. „Chtěli jsme co nejvíc z historie
zachovat. Ale splnit při tom všem respektování veškeré normy technické, požární, hygienické a stavební
je kolikrát velký oříšek,“ upozorňuje Ulrichová.
Speciální operaci vyžadovalo právě vybudování nového schodiště v centrální části. Umístili k němu
repliku původního secesního zábradlí. „Pátrali jsme po slévárnách, všude nám řekli, že by se muselo
dělat nové kopyto. Ale v Dýšině u Plzně našli přesně ten vzor, jaký jsme potřebovali,“ líčí jeden z dílčích
úspěchů Ulrich.
Rekonstrukce začala na podzim 2016. „Původně jsme ji chtěli stihnout od října do října. Ale když jsme
obnažili zdi a narazili na některé problémy, bylo jasné, že termín nestihneme,“ připomíná Ulrich. Radost
mají z toho, jaký výsledek se nakonec řemeslníkům povedl a že se podařilo dostat zpátky historii a
ducha domu. „Když jsme sem přišli, fungovalo už jenom přízemí. Mám radost, že je z domu zase živý
organismus,“ doplňuje jeho žena.
O dalších plánech
Z Veliše se stala rezidence se čtrnácti nájemními byty. Většina nájemníků už je nastěhovaná, zbývá
dokončit poslední práce. „Rádi bychom do poloviny roku všechno dotáhli. Z prodejny počítačů bude
zvětšená cukrárna, v červenci se otevře v místě herny pojišťovna, vzadu už by měl být hotový i parčík.
V září chceme udělat slavnostní otevření,“ prozradil spolumajitel. V zadním traktu už dva roky vaří David
Dvořák pivo Revolta, naproti je kavárna.
Kdo byl Otokar Veliš V domě čp. 64 na žďárském náměstí Republiky v minulosti býval hostinec
U Zlatého lva nebo U České koruny. Jeden z nejhonosnějších domů ve městě z něj udělal velkou
rekonstrukcí v roce 1906 Otokar Veliš. Tento známý hoteliér byl pět let starostou města a dlouholetým
radním. „Zasloužil se o prosazení stavby železniční trati Žďár – Německý Brod, obnovil činnost Sokola
a stýkal se i s budoucím prezidentem T. G. Masarykem,“ připomíná historik Miloslav Lopaur. Zajímavost
domu ještě zvýrazňuje to, že v něm zřejmě přespal právě profesor Masaryk, spisovatel Josef Svatopluk
Machar nebo třeba zakladatel Lidových novin Adolf Stránský.
Foto autor| FOTO / JIŘÍ BÁRTA (4x)
Foto autor| FOTO / PETR LEMBERK
Foto popis| Spolumajitelé Rezidence Veliš Vlasta a Zdeněk Ulrichovi ukazují, jak vypadal takzvaný
Masarykův pokoj, když dům před zhruba třemi roky koupili. Naposledy sloužil jako bar s křiklavě
červeným stropem.
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Foto popis| Pradědeček Vlasty Ulrichové Josef Keprta, zemědělec a poslanec zemského sněmu, se
dobře znal s Masarykovou rodinou. Keprtova busta nyní zdobí centrální chodbu ve Veliši, kde Masaryk
před sto lety nocoval.
Foto popis| V interiéru zaujme vitráž či replika secesního zábradlí.
Foto popis| Dům s číslem popisným 64 na žďárském náměstí vyniká na první pohled svou fasádou.
Ulrichovi budově vrátili secesní podobu z počátku 20. století včetně původní barevnosti.
Regionalni mutace| 5plus2 - Havlíčkobrodsko

Pešíkův pochod je připraven
27.4.2018
(jis)

Berounský deník

str. 13

Berounsko/sport

Komárov – Pro milovníky turistiky jsou připraveny čtyři pěší trasy v okolí Komárova tradičního Pešíkova
pochodu (13 – 18 – 23 – 28 km), včetně míst, která jsou úzce spjata s rodem Pešíků.
Akce je na programu v úterý 8. května. „Účastníci pochodu se mohou vydat na pěší a také cyklotrasy
od sedmi do deseti hodin z areálu komárovské sokolovny.
Sběratelé razítek mohou do svých zápisníčků získat kromě pešíkovského razítka ještě další čtyři
z kontrol, které jsou na trase. Nejvýznamnější kontrola je ta „poslední“, na vrcholu hory Jivina, kde je
každoročně připravena vědomostní soutěž. Cíl je opět v komárovské sokolovně do sedmnácti hodin,“
uvedla jednatelka pořádající T. J.
Sokol Komárov Olga Kleknerová.
Region| Střední Čechy

Zesnulý Mahler miloval Vysočinu
27.4.2018 5plus2
RADEK LAUDIN

str. 27

Česká republika

Ostatky uznávaného spisovatele se vrátí na Jihlavsko. Zdeněk Mahler připravoval s Formanem
i oscarového Amadea.
ČR / Starosta Jiří Doležal z Batelova na Jihlavsku pravidelně navštěvoval tamního rodáka, spisovatele
a scenáristu Zdeňka Mahlera. Ten v březnu zemřel a jeho urna bude uložena v rodném městysi.
Doležal chce s kolegy dokončit plán, který společně probírali – připomenout batelovského rodáka Karla
Weignera, někdejšího rektora Univerzity Karlovy a významného činovníka Sokola. „To byla velká
persona první republiky. Už máme vymyšleno, jak ho uctíme,“ popsal Doležal, který za spisovatelem
jezdil se svými kolegy Vendulou Sedláčkovou a Františkem Venkrbcem.
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S Mahlerem si povídali o jeho rodišti. Autor scénářů k filmům Svatba jako řemen, Nebeští jezdci či Lidice
Doležalovi třeba prozradil, kde přesně se v batelovské ulici Na Oboře narodil. „Já to předtím přesně
nevěděl,“ řekl starosta. Mimochodem, nedávno toto stavení koupili noví majitelé.
Batelovští navštívili Mahlera i v léčebně, kde pobýval. Třeba i dvě a půl hodiny poslouchali jeho
vyprávění. „To byly velice zajímavé návštěvy. On byl velký patriot,“ popsal starosta. Vzpomíná, jak vždy
Mahler jezdil na batelovskou pouť. Ve svém rodišti měl také besedu v souvislosti s uvedením filmu
Lidice. A byl rád, když se od starosty a jeho kolegů dozvěděl, že v Batelově vytvořili stezku Karla
Havlíčka Borovského. „K nám do Batelova jezdíval Havlíček na prázdniny. Jeho teta na faře pracovala
jako kuchařka, takže ještě jako študent tam býval. Když došlo k deportaci, jeho cesta do Brixenu přes
naše území vedla také Batelovem,“ popisoval Mahler před lety.
Kazatel Petr z Mladoňovic detailně o Janu Husovi
Historii svého rodiště zkoumal ze všech stran. Třeba i dobu, kdy v Batelově působil jako farář a kazatel
Petr z Mladoňovic. I díky Mahlerovi má dnes na batelovské faře Petr z Mladoňovic pamětní desku. „On
jel s Husem do Kostnice. Na této riskantní cestě ho doprovázel. Všem koncilním jednáním byl přítomný.
Byl dokonce při tom, když byl Hus na břehu řeky upálen. Popisuje to ve velice obsáhlé zprávě. Je
naprosto zajímavá také proto, že on nejen rozuměl teologickým problémům, ale měl i zvláštní
reportérskou schopnost. Takže ze samotného konce, z upálení, všecko velmi podrobně popisuje,“ líčil
Mahler. Petr z Mladoňovic přiblížil detailně, jak Hus vešel na hranici. Jak ji poté podpálili a on chvíli
zpíval, než ho zalkl kouř. „Potom už byl upálen, tělo viselo na kůlu. Tak oni ho znovu odpoutali, palicemi
rozbíjeli kosti i lebku a naházeli je znovu do ohně a zase přiložili a takhle ho spálili až na popel. Ten pak
naházeli do Rýna,“ připomněl spisovatel.
V Batelově pobýval Petr z Mladoňovic po návratu z Kostnice. Pak se vrátil do Prahy a stal se rektorem
univerzity.
Zdeněk Mahler rád vzpomínal i na své batelovské dětství. Od dvou let tam sice nebydlel, ale prázdniny
v dnešním městysi trávil. Měl spoustu příjemných vzpomínek na klukovská léta. Třeba jak mu teta
Anežka Parkanová ukrojila veliký krajíc z voňavého pecnu chleba a namazala ho čerstvým máslem.
Zdeněk Mahler měl už za života také svoje kritiky. A to i v rodném kraji. Patří mezi ně Vilém Wodák,
předseda Spolku pro starou Jihlavu. S Mahlerovými obdivovateli vedl polemiku v době, kdy byla ve
městě slavnost spojená s osobností skladatele Gustava Mahlera. Zdeněk Mahler byl skladatelův
prasynovec. Wodák upozorňoval, že Zdeněk Mahler psal v roce 1949 oslavně o V. I. Leninovi
a J. V. Stalinovi.
Tatíček Masaryk? Exponent surového kapitalismu
A že o prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi se vyjadřoval tak, jak se v kterém režimu
nosilo. „Jako zralý třicátník se rázně vypořádal ‚se zrádnou úlohou pravicových stran, jejich vůdců,
s reakční úlohou prezidenta T. G. Masaryka, o kterém se říkalo demokrat a humanista‘,“ citoval
předseda spolku Wodák mladého Mahlera.
„Popisoval, že tatíčkovský kult Masaryka jest dosud opředen mnohými legendami, které záměrně
zatemňují jeho úlohu jako vůdčího exponenta surového kapitalistického řádu. O padesát let později
Mahler napsal: Pověz mi, co si myslíš o Masarykovi, a já ti řeknu, kdo jsi,“ srovnal Wodák.
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Mahlera se pak zastal publicista Zdeněk Hrabica. „Stavím se na obranu Zdeňka Mahlera. Znám jeho
myšlení a vím, že nikdo mu nemůže podsouvat zlobné úmysly. Před nedávnem jsem si vyslechl
Mahlerova slova u nového jihlavského pomníku světového skladatele a bylo mi dobře u srdce,“ reagoval
Hrabica. Mahler podle něj tokem dějin opravil nebo změnil některé svoje postoje. „Má na to právo, jako
konečně každý z nás,“ dodal.
Zdeněk Mahler je čestným občanem Batelova. Vystudoval Učitelský ústav a Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy. Dramaturgicky se podílel na přípravách československé účasti na světové výstavě
Expo 1958 v Bruselu.
Psal scénáře, radil také s oscarovým snímkem
Hodně tvořil pro film a televizi. Byl spoluautorem scénářů k filmům Flirt se slečnou Stříbrnou nebo Den
sedmý, osmá noc. Jako odborný poradce se účastnil příprav slavného oscarového snímku Amadeus
režiséra Miloše Formana. Svoje knihy či televizní pořady věnoval T. G. Masarykovi, Antonínu Dvořákovi
či katedrále svatého Víta.
Potom už byl Hus upálen, tělo viselo na kůlu. Tak ho znovu odpoutali, palicemi rozbíjeli kosti i lebku
a naházeli je znovu do ohně a spálili ho až na popel.
Foto autor| FOTO / VIKTOR CHLAD
Foto autor| FOTO / DAN MATERNA
Foto popis| Spisovatel Zdeněk Mahler v Praze pravidelně přijímal návštěvy z rodného Batelova.
Foto popis| Zdeněk Mahler napsal scénář k filmu Lidice.
Regionalni mutace| 5plus2 - Středočeský kraj
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Veletrh Sport Expo 2018 opět v pohybu!
27.4.2018

protext.cz

str. 00

kom spl mag mgp slz spo efm

Praha 27. dubna 2018 (PROTEXT) - Oblíbený veletrh SPORT EXPO zasvěcený sportu a tělesné
kultuře je opět tady! Od 3. do 5. května 2018 se na něj můžete těšit na pražském Výstavišti
v Holešovicích. Návštěvníci se mohou těšit na řady novinek a produktů, představí se netradiční
disciplíny, které si návštěvníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet, zacvičit si přímo na místě.
Na veletrhu najdete bohatou nabídku sportovních produktů a služeb za bezkonkurenčně nízké ceny.
K dispozici bude sportovní obuv, oblečení, teamový oděv, výživa pro sportovce, id náramky, tejpování,
workout sestavy nebo sportovní nářadí. Těšit se můžete na světoznámé značky ADIDAS, AMER
SPORTS, ASICS, CEP,COMPRESS SPORT, ENERVIT, ERAWAN, GARMIN, MIZUNO, MOOSE,
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NUTREND, SNOWBORDEL, SPORTISIMO, SWEEP a další. Účast přislíbila více jak stovka
vystavovatelů a firem z celého světa.
Doprovodný program nabídne půjčovnu a výuku jízdy na kolonožkách, půjčovnu bruslí a výuku in-line
bruslení, zkusit si budete moci hokejbal, fotbal pro rozvoj, zaskákat si na trampolínách, odpaly na
softbalové střelnici, představí se SOKOL s velkou gym zónou a prezentací sokolských klubů, přímo na
místě si můžete zkusit zacvičit s odbornými trenéry nebo jen tak pro radost. Kdo nechce sportovat, toho
určitě zaujmou besedy s elitními běžci, fyzioterapie, tejpování, analýza došlapu, analýza těla nebo
výživové poradenství.
Více na www.sport-expo.cz
Data výstavy:
Termín konání: 3. - 5. 5. 2018
Místo konání:

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE
Průmyslový palác
Venkovní plocha

Organizátor:INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
Otevírací hodiny:3. 5.12.00 - 20.00
4. 5.10.00 - 20.00
5. 5. 10.00 - 20.00
Vstupné: zdarma
Kontakt:
Daniela Vocetková
e-mail: D.Vocetkova@incheba.cz
tel : 724 035 472
ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.
Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského
servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve
zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.
PROTEXT
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Šternberské kadetky jsou nejlepším sokolským týmem
28.4.2018
(mm)

Prostějovský deník

str. 14

Sport/Česká republika

Šternberk – Mladé volejbalistky ze Šternberku získaly ocenění v anketě Sportovec české obce
sokolské 2017.
Delegace tvořená pěti členkami mistrovského týmu kadetek a trenérem Janem Drešlem se zúčastnila
slavnostního vyhlášení v malostranském Tyršově domě.
Ceny pro nejlepší kolektivy mládeže za loňský rok získali dorostenečtí házenkáři z Nového Veselí
a právě kadetky z volejbalového klubu ze Šternberku.
„Je to velký úspěch, protože to bylo poprvé v historii Sokola Šternberk, co získal takové ocenění,“ uvedl
trenér volejbalového týmu Jan Drešl.
Šternberské hráčky v kategorii do 17 let loni pod jeho vedením na finálovém turnaji mistrovství České
republiky vybojovaly zlaté medaile a titul domácích šampionek.
„Titul kadetek byl překvapením, ale sešel se silný ročník v čele s klíčovou hráčkou Gabrielou Orvošovou,
která už dnes nastupuje ve finále extraligy žen za Olomouc. Za to jsme rádi, protože hlavním cílem pro
nás je výchova hráček pro seniorská družstva,“ ohlížel se trenér Drešl za loňskou zlatou sezonou.
Slavnostního vyhlášení se osobně zúčastnily Michaela Ambrožová, kapitánka Kristýna Jarošová,
Monika Jančová, Monika Navrátilová a Denisa Dosoudilová.
„Setkali jsme se tam se spoustou známých osobností ze sokola, holkám se atmosféra předávání líbila,“
popisoval Drešl, který se na loňské úspěchy snaží navázat i letos.
„Juniorky už získaly bronz a s kadetkami nás boje o medaile ještě čekají. Bude to pro nás těžká
obhajoba, ale budeme bojovat,“ prohlásil odhodlaně Drešl.
Foto autor| Foto: Česká obec sokolská
Foto popis| ČESKÉ ŠAMPIONKY. Nejlepším sokolským kolektivem roku 2017 v mládežnické kategorii
byly vyhlášeny volejbalové kadetky ze Šternberku, které loni získaly zlaté medaile.
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.
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Orság nejlepší sportovec sokola
28.4.2018
(mb)

Kroměřížský deník

str. 15

Sport/Z regionu

Karolinka, Praha – Nejlepším sportovcem České obce sokolské byl ve čtvrtek večer v aule Tyršova
domu v Praze vyhlášen člen Sokola Karolinka Jiří Orság. Nejlepší český vzpěrač, mnohonásobný
medailista z ME, olympionik v uplynulém roce ohromil osmým místem na světovém šampionátu a hned
třemi překonanými tuzemskými rekordy.
***
Vítězové 2017
Sportovci v individuálních sportech – mládež: Barbora Malíková (16 let, atletika, Sokol Opava). Dospělí
do 23 let: Alexander Choupenitch (23 let, šerm, Sokol Brno I). Dospělí: Jiří Ország (vzpírání, Sokol
Karolinka). Kolektivní sporty: Mládež: Nové Veselí mladší dorostenci, házená mistři ČR.
Dospělí: Lvice Hradec Králové – basketbal ženy, vicemistryně ČR.
Foto popis|
Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Přemek Pakosta je nejlepším sokolem
28.4.2018
(jah)

Mladá fronta DNES

str. 17

Kraj Pardubický

Pardubice
Přemek Pakosta z pardubického Sokola zvítězil v prestižní celostátní anketě jako nejlepší jednotlivec
v kolektivním sportu v soutěži Sokolský sportovec roku 2017. K vítězství florbalového reprezentanta
přispělo především jeho třetí místo na Mistrovství světa juniorů 2017. Celostátní anketu vyhlašuje Odbor
sportu České obce sokolské od roku 1993.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Sokolové se po šesti letech sjedou do Tyršova rodiště
28.4.2018
(aš)

Českolipský deník

str. 15

Sport

Děčín – Krajský sokolský slet se bude po šesti letech konat opět v Děčíně. V sobotu 2. června sportovci
obsadí basketbalovou halu a předvedou celkem jedenáct skladeb pro různé věkové kategorie, od dětí
až po dospělé a seniory.
Dvě skladby už mohli lidé vidět při zahájení turistické sezony na děčínském Smetanově nábřeží. Do
trénování na slet se zapojily stovky sportovců z celého Ústeckého kraje.
„Velmi mě těší, že Děčín, rodné město zakladatele Sokola Miroslava Tyrše, bude opět hostit tak
významnou sportovní akci. Děčínský slet je generálkou na velký XVI. všesokolský slet, který se koná
na začátku července v Praze,“ zdůrazňuje jednatelka a náčelnice děčínské župy Severočeské –
Novákovy Dagmar Toncarová. Cílem setkání je sladit jednotlivé organizace v jeden sehraný a perfektně
fungující celek, ve kterém vyniknou všechny efekty pódiových skladeb.
Sportovní svátek v Děčíně vypukne nejdříve slavnostním průvodem městem a následným přesunem
do basketbalové haly. „Budeme rádi, když se k nám obyvatelé přidají a společně s námi oslaví tak
významný den. Navíc svou přítomností podpoří všechny vystupující,“ dodává náčelnice.
Pro některé účinkující se bude jednat o úplně první vystoupení na veřejnosti.
Skladby nacvičují už i tříleté děti! „Naštěstí všechny sokolské skladby jsou vytvářené zábavnou a hravou
formou, které baví i naše nejmenší,“ usmívá se Toncarová, která sama je autorkou už mnoha
sokolských skladeb. Děti během cvičení často využívají barevné cvičební pomůcky vyrobené speciálně
pro ně.
Krajský sokolský slet v Děčíně se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
a primátorky města Marie Blažkové. XVI. všesokolským sletem se sokolové připojují k oslavám 100 let
od založení republiky.
Foto autor| Foto: Alena Šmídová
Foto popis| V DĚČÍNĚ se chystají na krajský sokolský slet.
Region| Severní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 9 titulech.
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Sokolové udělali radost Jiřímu Kejvalovi s hymnou o dvou slokách
28.4.2018

prvnizpravy.cz

str. 00

politika

Čestným hostem vyhlášení Sokolského sportovce roku 2017 byl i předseda Českého olympijského
výboru Jiří Kejval, jemuž se před časem moc nepovedla snaha diskutovat o bojovnější české hymně
výhradně pro sportovce. A v úvodu sokolské akce zazněly dvě sloky české hymny.

Jak se to stalo?
Hudební doprovod, znělky a nakonec i tu českou hymnu hráli a zpívali členové souboru Vycpálkovců,
kteří jsou členy Sokola Kampa a tradičně se zúčastní těchto slavnostních setkání.
Druhá sloka české hymny
Kde domov můj,
kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!
Nutno dodat, že zpívaná verze české hymny ve dvou slokách, už byla souborem zpívaná již
v předchozích letech, ale nyní zazpívané dvě sloky potěšily především předsedu Českého
olympijského výboru Jiřího Kejvala, který to také oznámil, když závěrem blahopřál oceněným
sportovcům a doprovázejícím hudebnímu souboru.
Jiří Kejval se totiž před časem stal terčem kritiky, když nedávno organizoval produkci nového ztvárnění
české hymny, která by měla být pro sportovce trochu v bojovnějším duchu.
Kdyby se stal prezidentem pan Horáček, třeba by změnil slova hymny
Ocenění nejlepším sportovcům Sokola předávali vedle předsedy ČOV Jiřího Kejvala, vyznamenaným
starostka ČOS Hana Moučková, starosta Prahy 1 a místostarosta ČOS Oldřich Lomecký a předseda
odboru sportu ČOS Petr Syrový.
Nejlepším sokolským sportovcem roku 2017 je vzpěrač Jiří Ország ze Sokola Karolinka
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Dagmar Evaldová: Doufám, že jsem nezklamala
28.4.2018 Magazín Práva
Markéta Mitrofanovová

str. 14

Příběh

V parčíku pod pražským Nuselským mostem obdivuji drobnou stařenku, jak bravurně dokáže skloubit
chůzi s trekingovými holemi a venčení psa přivázaného na vodítku. Dagmar Evaldové bylo na konci
března devadesát, a protože v dobách, kdy to u nás šlo, vždycky působila v Sokolu, hned je mi jasné,
díky čemu je dnes v takové formě.
Až později se dozvídám, že tato dáma, jejíž osud poznamenaly klíčové okamžiky českých dějin
20. století, cvičení nikdy moc nedala. „Nebyla jsem tak obratná jako Hamilka (její o tři roky mladší sestra
Jarmila - pozn. red.). Když mě rodiče ve čtyřech letech přivedli do Sokola, kde se zrovna pochodovalo
kolem tělocvičny, nedokázala jsem najít ten správný rytmus. Ukázalo se, že nemám hudební sluch
a dělá mi potíže kroky zkoordinovat,“ vynoří se Dagmar Evaldové jedna z prvních dětských vzpomínek.
Při nácviku sletových sestav jí tedy nezbývalo než si každý pohyb detailně zapamatovat, protože
hudbou se nechat vést neuměla. Až do deseti let žila s rodinou v Košicích, kde otec Karel, zapálený
sokol a bývalý legionář, pracoval jako soudce. „Tátu jsme doma skoro neviděli. Scházeli jsme se hlavně
na sokolském letním cvičišti, kde měl jako vzdělavatel župy i jednoty kancelář. Bylo tam loutkové
divadlo, nádherná hřiště, park a tenisové kurty, na kterých táta taky exceloval,“ vypráví žena narozená
v roce 1928.
Na tribunách mezi lavicemi si s dětmi hrála na schovávanou a v zimě, kdy se cvičiště zalilo vodou
a nechalo zamrznout, se proháněla na bruslích. Nechyběly ani karnevalové masky ušité maminkou,
která pocházela z krejčovské rodiny. Vzpomíná na rok 1932, kdy se na sletu sešlo širší příbuzenstvo.
„Strýček Jára mi přinesl leporelo Kulihrášek a všesokolský slet. A ke 100. výročí narození Tyrše udělali
skláři červenou vázičku ve tvaru jeho srdce.“
Taková krásná facka!
Přestože její tehdejší zázemí se jevilo jako předpoklad šťastného dětství, Dagmar Evaldová o sobě
tvrdí, že byla ufňukaná holčička. „Když jsem přicházela na dvůr, kde jsme si hráli, ostatní děti na mě
pokřikovaly: Jé, jde ubrečená dráha! Tak jsem se zase rozbrečela a utíkala pryč.“ V pubertě se pláč
a nářek přetvořily ve splín. Ne že by k němu během války, kdy byla její rodina kvůli odbojové činnosti
otce i jeho dvou bratrů v nebezpečí, neměla důvod.
„Jednou, když tátu čerstvě pustili z Terezína, jsem zase měla náladu pod psa. Ve svých necelých
čtrnácti jsem před ním řekla, že v životě stejně nic nedokážu, že jsem narozená na nešťastné planetě.
Z každé strany mi dal takovou krásnou facku! Byla přesně mířená a načasovaná a vzpomínka na ni mě
vždycky vzpamatovala,“ pochvaluje si s úsměvem výchovné metody svého otce, kterého nacisté během
války třikrát zatkli a nakonec v září 1943 popravili.
„Když tátu naposled zavřeli, byla na tom maminka psychicky hodně špatně a třídní učitel mi řekl, že
mám chodit do školy jen tehdy, když mě nebude doma potřebovat. Stejně jsem uměla všechno
dopředu,“ říká paní Dagmar, které Němci v době heydrichiády znemožnili další studia na gymnáziu,
takže po skončení tercie musela přestoupit do měšťanky, což bylo něco jako dnešní druhý stupeň
základní školy. V té době netušila, že potrvá další desítky let, než odmaturuje.
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S otcovou smrtí se dlouho nedokázala smířit. „Jako puberťačka s hlavou v oblacích jsem se utěšovala,
že dokázal z berlínské věznice, na kterou v době poprav spadla bomba, utéct a teď nás nemůže najít.
Fantazie zkrátka pracovala na plné obrátky. Až když teta přinesla list vytržený z popravčí knihy,
sesypala jsem se. Nervy jsem měla tak pocuchané, že mi doktorka zakázala cvičit na sletu v roce 1948.“
Nasazena ve zbrojovce
Aby rodinu alespoň trošku chránil před možnými následky své odbojové činnosti, rozhodl se Karel
Evald, že si ilegální úkoly bude nechávat pro sebe. Dagmar si vybavuje jen jednu epizodu, kdy společně
těsně před heydrichiádou poslouchali rozhlasové vysílání z Londýna. „Otec chtěl, abych ho
kontrolovala, jestli si dobře zapamatoval slova, jak jdou za sebou. Měl výbornou paměť vytrénovanou
z paragrafů, takže to nakonec zvládl líp než já.“
Věděla také, že za tátou chodí několik dorostenců ze zakázaného Sokola, a pokud by k nim vtrhlo
gestapo, měla Dagmar předstírat, že jde o její kamarády. „Jednou jsem kluky vyprovodila z branky,
a když jsem se vracela, viděla jsem tátu, jak stojí na pyramidě ze stolu a židlí a něco dělá s dutou
záclonovou tyčí. Když už to vidíš, tak schovávám klíč k šifrám vysílačky Libuše, prozradil mi neochotně.“
Jako sedmnáctiletá byla Dagmar Evaldová totálně nasazena do vlašimské zbrojovky. Měla kliku, že se
dostala do kanceláře, ale nevyžádané dobrodružství ji stejně neminulo. Ještě se dvěma dalšími dívkami
totiž jezdila vlakem do Benešova fasovat potravinové lístky pro sedm tisíc pracovníků. „Zpětně si vůbec
nedokážu představit, jak se tohle mohlo dít. Vracely jsme se s obrovskými balíky převázanými
špagátem, jen jsme se třásly, aby se s nimi nic nestalo, protože jsme si uvědomovaly, že vezeme pro
tisíce lidí jídlo na celý měsíc.“
Při jedné ze zpátečních cest dívky usnuly a probudily se až za Vlašimí. „Protože už nic nejezdilo,
nádražák nám poradil, ať nastoupíme do lokomotivy. Považte, ty obrovské balíky těsně vedle obří pece,
do které se házelo uhlí! Možná leckterý cestovatel neměl tak dobrodružný život jako já. Nehledě na to,
že areál fabriky byl v ohrožení neustále. Bunkry se střelným prachem, jeden vedle druhého. Stačilo by
hodit sebemenší nálož a vyletělo by to až k Blaníku.“
Nazdar, jdu vám pomoct
Po válce si na hruď hrdě připnula tátův sokolský odznak a se sovětskými vojáky vyrazila do Prahy,
konkrétně do jednoty, kterou Karel Evald reprezentoval jako borec na nářadí a v šermu. „V sokolovně
byl ještě uskladněný židovský nábytek, tak jsem zamířila na letní cvičiště, kde stál stůl s velkými
kartotékami a u něho dva starší sokolové. Řekla jsem: Nazdar, já jsem Evaldová a myslím, že bych
vám měla nějak pomoct.
Všichni mi dali najevo, jak měli tátu rádi, ale jeden z mužů se mě zeptal: Sestřičko, můžete mi říct, kdy
vám bylo osmnáct? Přiznala jsem, že plnoletá budu až za rok. Tvrdili, že zatím tedy nemůžu nosit
tatínkův odznak, ale protože viděli, že mám na krajíčku, další bratr přispěchal s dorosteneckým
odznakem,“ vzpomíná paní Dagmar, která nejdřív pomáhala v archívu a později po zaučení vedla
družstvo žákyň. Odjakživa ale, jak sama uvádí, tíhla spíš ke vzdělavatelské činnosti než ke cvičení.
Dvě události v krátkém období mezi koncem války a komunistickým převratem v únoru 1948 daly jejímu
životu smysl a směr. „Před Vánocemi nás, válečné sirotky, pozvali do Slovanského domu na vystoupení
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umělců včetně Voskovce s Werichem. Měl tam s námi promluvit i Jan Masaryk, jenže pak nám s velkou
lítostí oznámili, že pan ministr za námi nemůže přijít, protože si právě zlomil ruku.
Nakonec ale vyšel na pódium s rukou pověšenou na pásce a obrátil se k nám: Děcka, já jsem musel
doktorům utéct, ale neříkejte to na mě. Chci vám říct, že vaši tátové udělali hodně pro naši zem, a já
mám strach, abyste si nemysleli, že se na tom povezete. Vy musíte udělat něco za sebe, stejně jako
já. Tohle jsem vám potřeboval říct a teď už musím jít. To je věc, na kterou se nedá zapomenout.“
Z fabriky k pionýrům
Druhým okamžikem, kdy cítila velké zadostiučinění za to, z jaké rodiny pochází, bylo setkání s první
dámou Hanou Benešovou. „V roce 1947, kdy bolševici už začínali hodně vystrkovat růžky, nám řekla,
že si přála poznat dívky, které mají příklad ve svých otcích. Že na nás jako na budoucí maminky
s panem prezidentem spoléhají, že vychováme další generaci poctivých Čechů.
Když jsem pak další rok čekala svou první dceru Dášenku, napsala jsem jí do Sezimova Ústí, že se mi
v červenci má narodit miminko. Manžel mi do porodnice přinesl blahopřání, které mi od ní přišlo. Pokud
člověk prožije něco takového, má na hřbetě naloženou hromadu zodpovědnosti, ale zároveň ho to
posiluje,“ vysvětluje Dagmar Evaldová, které se krátce po sobě narodily dvě dcery a syn.
Po mateřské si vzhledem k nedostatečnému vzdělání nemohla příliš vybírat, kam nastoupí do práce.
Protože se o ní vědělo, že dětem doma šije hračky, dali jí místo v družstvu invalidů, kde vyráběli pletené
knofl íky a tehdy módní figurky jako ozdoby do aut. „I když jsem nebyla v partaji, udělali ze mě vedoucí
prodejny. Vymýšlela jsem návrhy, technologické postupy, stanovovala ceny. Byla to tvůrčí práce, která
měla smysl. Jenže pak mě vystřídala jakási soudružka.“
Práce v továrně na slídové izolace už ji tolik nenaplňovala, ale naštěstí přišla možnost vést
v Táboře, kde tehdy žila, dětský divadelní soubor. Nečinnost mozkových závitů, jak tvrdí, si tedy
kompenzovala ve volném čase. V roce 1965 ji oslovili z domu pionýrů, kam nastoupila jako „vedoucí
oddělení masové práce“. O tři roky později přišli Rusové. „Na město ze všech stran mířily kanóny a my,
kteří jsme znali mládež, jsme dostali za úkol pohlídat, aby neprovedla nějaký nepředložený čin, který
by vojáky vyprovokoval.“
Konečně maturita
Ještě v červnu 1968 ale stihla odmaturovat na střední pedagogické škole, kterou v letech uvolnění
mohla dálkově studovat. Bylo jí čtyřicet, když se hrdě, opět se sokolským odznakem na hrudi, postavila
před zkušební komisi. „Měla jsem neuvěřitelné štěstí na otázky. Z pedagogiky jsem si vytáhla
Komenského, kterého jsem z hodin náboženství s evangelickým panem farářem měla v malíčku. Jako
volitelný předmět jsem si vybrala dějepis a otázka na 1. světovou válku byl dar z nebes, protože
o legiích jsem z rodiny věděla možná víc než někteří vyučující.“
Ve stejném roce se ovšem také rozvedla s prvním manželem a vrátila se k rodnému příjmení, kterého
se už nevzdala ani po druhé svatbě. Rok pracovala jako vychovatelka na internátu při zvláštním učilišti
a zároveň pomáhala jako dobrovolnice rozjíždět projekt SOS vesniček. Později dostala místo
u nevidomých učňů - svého šéfa si po dvou letech vzala za muže. V roce 1969 sice měla možnost
emigrovat, to když ji k sobě do Velké Británie pozval maminčin bratranec, ale ona po šesti týdnech
zjistila, že bez Prahy a bez Blaníku si život neumí představit.
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„Přitom v Anglii byla spousta mužů ochotna nabídnout mi formální manželství, abych tam mohla zůstat,
a místo vychovatelky v rodině už jsem taky měla skoro zajištěné.“ Svého rozhodnutí nikdy nelitovala.
„Vždyť tady se dala vždycky najít užitečná práce,“ vysvětluje, co ji v socialistickém Československu
drželo nad vodou.
Za oceán a zpět
Ještě před pádem režimu, v roce 1987, se měla možnost podívat do Kanady, kam ji pozvala kamarádka
její tety. Kromě toho, že za oceánem půl roku pracovala jako au-pair, setkala se tam s některými
exilovými sokoly. Marii Provazníkové, známé sokolské náčelnici, dělala nějaký čas pečovatelku
a asistentku. Díky propojení s cizinou se československým cvičencům naskytla možnost vystoupit na
sletu v Paříži v roce 1990.
„V září 1989 jsme se začali připravovat. Mělo jít o velké dobrodružství, protože oficiálně by nás nikdo
nepustil. Domluvili jsem se, že to pojmeme jako zájezd důchodců,“ usmívá se paní Dagmar. Vzhledem
k listopadovým událostem však nakonec 14 autobusů bratrů a sester odjelo do Francie se vší parádou.
Také obnova České obce sokolské už byla v plném proudu. Dagmar Evaldová, která se na ní podílela,
ještě dneska vypomáhá s přípravou sokolského zpravodaje. Loutkové divadlo, jež dlouhé roky vedla,
už ale přenechala mladším. Ve formě ji prý udržují procházky s trekingovými holemi a nutnost třikrát
denně chodit se psem, desetiletým jorkšírem Bertíkem. Postarat se o sebe dokáže, včetně toho, že si
uvaří. „Na to, abych si nechala jídlo vozit, je dost času,“ vysvětluje. Asi jediná činnost, při které ji limituje
devět křížků na krku, je pohyb v terénu. „Všechny ulice jako by se přede mnou zvedaly do kopce a taky
už nedoběhnu tramvaj, takže všude chodím pozdě. Pořád se nemůžu smířit s tím, že času potřebuju
skoro dvakrát tolik.“ V průběhu dlouhého života, který se s ní mnohdy nemazlil, se naučila nefňukat.
Inspiraci, jak se s nepřízní osudu vyrovnat, našla i v otcových dopisech z vězení.
„Je neuvěřitelné, kolik měl v sobě při všem tom strádání optimismu. Věřím, že i já jsem ho kus zdědila,
jinak už bych tady nejspíš nebyla,“ zamýšlí se paní Dagmar, která nikdy nezapomněla na to, co jí kladli
na srdce Jan Masaryk a Hana Benešová. „Doufám, že jsem nezklamala.“
Foto autor| Foto Právo - Petr Horník (2)
Foto autor| kde Foto archív Dagmar Evaldové (2)
Foto autor| Foto archív Dagmar Evaldové (3)
Foto popis| >> V Sokolu plnila hlavně vzdělavatelskou úlohu a dvakrát (1945 a 1989) pomáhala s jeho
obnovou.
Foto popis| << Procházky se psem v pražském parku Folimanka, blízko kterého bydlí, udržují Dagmar
Evaldovou ve formě.
Foto popis| >> Její fotografie z mládí.
Foto popis| >> Do deseti let žila s rodinou v Košicích, její otec pracoval jako soudce. Tvrdí o sobě, že
byla ufňukaná holčička.
Foto popis| >> V roce1994 se konal v Praze na Strahově obnovený XII. všesokolský slet.
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Foto popis| >> Karel Evald, jehož v roce 1943 popravili nacisté, chtěl mít z obou dcer sokolky. Ty se
jeho odkaz snažily naplnit.
Foto popis| << S otcem a o tři roky mladší sestrou Jarmilou, které odjakživa říkala Hamilko.

Prostějovské váhání nad připomínkou holokaustu
28.4.2018 Mladá fronta DNES
Michal Šverdík
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Kraj Olomoucký

Zatímco ve stovkách evropských měst již roky leží desítky tisíc kamenů zmizelých za oběti holokaustu,
radnice v Prostějově žádost místního spolku o umístění kamenů odložila a požaduje pozoruhodné
doplňující informace. Třeba o bezpečnosti chodců.
PROSTĚJOV Kameny zmizelých, jinak také Stolpersteine, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem
uložené do běžné pouliční dlažby nebo asfaltu. Připomínají osudy lidí, kteří zemřeli za holokaustu, když
je nacisté deportovali a zavraždili v koncentračních táborech. Ve většině případů jde o osoby
židovského původu a kameny s jejich jmény bývají umístěny například před domy, ve kterých bydlely.
Ve stovkách evropských a ve více než čtyřicítce českých měst jsou dnes umístěny desítky tisíc
stolpersteinů.
Prvních pět kamenů za část rodiny Brennerových, matku, babičku a tři dívenky, z nichž nejmladší byly
dva roky, chtěl do Prostějova umístit zdejší spolek Hanácký Jeruzalém. Jenže narazil. Žádost
o umístění kamenů totiž radnice podle předsedy spolku Michala Šmucra odložila a požadovala
odpovědi na tři okruhy otázek: kdo to zaplatí, jak bude zajištěna bezpečnost chodců a co oběti
nežidovského původu. „Oslovili jsme proto některá města v České republice, která již mají s pokládáním
Kamenů zmizelých zkušenosti. Už jsme obdrželi potřebné odpovědi a naši žádost upřesnili. Jistě
rozptýlíme všechny obavy včetně obav o bezpečnost chodců,“ je přesvědčen Šmucr.
Spolek požádal o vyjádření Olomouc, Kolín, Jihlavu, Třebíč, Kutnou Horu a Horažďovice. Nikde
stolpersteiny nepředstavují sebemenší problém a ještě nikdy se kvůli nim nikdo nezranil.
Žádní mrtví ani zranění, vzkázala Jihlava
„Magistrát města Jihlavy eviduje 0 smrtelných zranění, 0 těžkých zranění a 0 lehkých zranění. Úřadu
nejsou známy úrazy způsobené pocházením po kamenech nebo jejich překračováním a zranění
spojená s prohlížením nebo fotografováním kamenů nebo například bolesti zad po předklánění.
Nesledujeme ani poškození komunální techniky nebo navýšení spotřeby posypového materiálu.
Nezaznamenali jsme ani informace o tom, že by někdo blokoval provoz na chodníku, když se u kamenů
na chvíli zastavil,“ odpověděl třeba se znatelnou dávkou nadsázky jihlavský magistrát. „Předpokládáme,
že důvod, proč jsou kameny umisťovány za židovské oběti, je každému srozumitelný,“ dodal úřad
v reakci.
Kameny financují hlavně židovské organizace, soukromí dárci, ale často přispívají také samotná města.
„Nové kameny umisťují pracovníci Technických služeb na žádost židovské obce. Město Olomouc je
hrdé na to, že tímto způsobem může uctít a připomenout památku svých občanů,“ sdělil například tamní
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magistrát. V Olomouci je v současné době rozmístěno přes dvě stovky kamenů. Loni v listopadu přibyl
i takzvaný stolperschwelle, který svými rozměry odpovídá šesti běžným kamenům a pokládá se do míst,
odkud bylo deportováno větší množství lidí. Stolperschwelle leží u tělocvičny olomoucké základní školy
v Hálkově ulici. Právě v této budově trávili poslední chvíle před odjezdem Židé z celého regionu včetně
Prostějova, kteří pak v transportech zamířili na smrt do nacistických koncentračních táborů.
„Projekt Kameny zmizelých se však netýká pouze židovských obětí, ale v řadě měst se takto připomínají
i hrdinové protinacistického odboje z řad Sokola nebo odbojové organizace Obrany národa. Na výrobu
a umístění kamenů existují konkrétní dárci, pro město Prostějov by nepředstavovaly žádný finanční
náklad. Samozřejmě v případě ochoty města podílet se na úhradě části nákladů za to budeme velmi
rádi,“ dodal předseda spolku Hanácký Jeruzalém Šmucr.
Primátorka: Chtěli jsme jen více informací
Primátorka Prostějova Alena Rašková odmítla, že by město Prostějov mělo s Kameny zmizelých
jakýkoliv problém. „To v žádném případě. My jsme jen neměli informace a jenom jsme chtěli vědět,
jakou má spolek představu. Žádost přišla jen tak, zda mohou umístit kameny a dál nic. Chtěli jsme
vědět, kde to bude, kolik jich bude, jakým způsobem se to financuje a jak to probíhá. Chtěli jsme o celé
věci jenom vědět více,“ řekla.
Absurdní, reaguje Terezínská iniciativa
Například ředitelka Terezínské iniciativy Tereza Štěpková se však nad přístupem města pozastavuje,
s něčím podobným se podle svých slov ještě nikdy nesetkala. „Překlad Stolpersteine znamená kameny
k zakopnutí. Je to myšleno tak, aby se člověk zastavil. Tady je to ale otočené do toho nejabsurdnějšího
důvodu,“ řekla Štěpková.
Kameny ukazují na konkrétní lidi v konkrétním místě, kde žili, což podle ní přispívá k tomu, aby se na
oběti holokaustu nezapomnělo. Existují však i výhrady. Některým Židům vadí, že se šlape po jménech,
což není uctivé. Lidé z jednoho domu v Holandsku zase z obav z antisemitských útoků žádali
o odstranění kamenů.
„V Prostějově však nevím, co za tím je. Mám pocit, že se tomu dost absurdním způsobem brání,“ dodala
ředitelka. Terezínská iniciativa založená v roce 1993 mezinárodním sdružením bývalých vězňů
terezínského ghetta zkoumá historii nacistické perzekuce v Česku a v Evropě, připomíná její oběti
a bojuje proti projevům rasismu, xenofobie a antisemitismu.
Právě v této souvislosti čelil Prostějov v minulosti kritice a vysloužil si mezinárodní ostudu. Nad jeho
postojem k rehabilitaci zdejšího židovského hřbitova se v pravidelné zprávě o stavu lidských práv ve
světě loni pozastavila i americká diplomacie. V kapitole o antisemitismu konkrétně zmínila odpor
představitelů města k rehabilitaci.
Radnice se takové kritice brání a označuje ji za zkreslenou.
Rehabilitaci hřbitova naopak podpořili například olomoucký arcibiskup, velvyslanci Německa a Izraele
v ČR a někteří američtí senátoři a kongresmani.
O autorovi| Michal Šverdík, redaktor MF DNES
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Foto autor| Foto: Archiv MAFRA
Foto popis| Vzpomínky v chodníku Kostky s mosazným nápisem připomínají oběti holokaustu.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Olomoucký kraj

Před sto lety zemřel v Terezíně Gavrilo Princip. Jeho atentát na následníka
trůnu rozpoutal 1. světovou válku
28.4.2018
ČTK

lidovky.cz
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Zprávy / Domov

Těžký žalář v terezínské pevnosti se stal místem, kde strávil poslední roky života Gavrilo Princip, mladík,
který v červnu 1914 spáchal v Sarajevu atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka
Ferdinanda d´Este. Principovi tehdy ještě nebylo 20 let, a tak se vyhnul trestu smrti, jenž nahradilo
pomalé umírání v Terezíně.
Bývalý student, který svého činu nikdy nelitoval, zemřel ve vězeňské nemocnici 28. dubna 1918 v půl
sedmé večer. Bylo mu 23 let.
„Když jsem v létě 1916 začal léčit Principa na chirurgickém oddělení posádkové nemocnice v Terezíně,
byl už kandidátem smrti, živou mrtvolou. Jeho na kost vyschlé tělo pokrývaly četné tuberkulózní vředy
velikosti dlaně,“ napsal o dvě dekády později jeden z ošetřujících lékařů, doktor Marsch. Tuberkulózou
sice Princip trpěl už předtím, než ho v prosinci 1914 přivezli do vězení v pevnostním městě, ve zdejších
tvrdých podmínkách se ovšem jeho zdravotní stav rychle zhoršoval. Nosil desetikilové okovy a nesměl
si číst
Atentátník, jehož drobná tělesná stavba je dodnes patrná z fotografií, musel podle platných nařízení
nosit desetikilové okovy a ven z temné samotky se dostal jen na pár minut denně. Na druhou stranu se
mu ale při zhoršení zdravotního stavu dostalo poměrně kvalitního lékařského ošetření - tedy jak to
umožňovaly stav vědeckého poznání a skutečnost, že se jednalo o přísně střeženého vězně.
I v nemocničním pokoji Principa například neustále hlídalo několik vojáků.
Na jeho kondici se podepsal i nedostatek kvalitní stravy a strádal také psychicky, někdejší student
například nedostával nic ke čtení a kvůli pobytu na samotce si mohl jen vzácně s někým promluvit.
V únoru 1916 Principovi sice po nástupu nového ředitele káznice sňali okovy, tuberkulóza ovšem už
jeho tělo zachvátila do té míry, že mu v létě téhož roku lékaři museli amputovat pravou paži.
„Tuberkulózní proces rapidně pokračoval, Principovy dny byly spočteny,“ vzpomínal MUDr. Marsch.
Už pár hodin po smrti Principa, který ke konci života vážil pouhých 40 kilogramů, tajně pochovali
v neoznačeném hrobě, jeden z vojáků, Čech František Löbl, si však místo poznačil. Po vzniku
Československa ostatky nejprve úřady přenesly do rodinné hrobky starosty terezínského Sokola Pavla
Žaluda a v červenci 1920, po skončení VII. všesokolského sletu, si jugoslávská delegace odvezla do
Sarajeva rakev Principa i dalších sarajevských atentátníků, kteří byli vězněni a zemřeli v Terezíně. Útok
se podařil až na druhý pokus
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Dva roky po smrti a šest let poté, co kulky z jeho pistole zabily Františka Ferdinanda a jeho manželku
Žofii Chotkovou, se tak Gavrilo Princip vrátil do rodné země. Na svět přišel v červenci 1894
v západobosenské vesničce Obljaj v rodině místního pošťáka srbské národnosti. Od středoškolských
let se zapojoval do politického života, usiloval o nezávislost Bosny, anektované roku 1908 RakouskoUherskem. Od roku 1912 žil v Srbsku a za balkánských válek se marně pokoušel vstoupit do armády.
V roce 1914 se mu naskytla příležitost prokázat odvahu, když se dostal do skupinky mladíků, za níž
stál plukovník srbského generálního štábu Dragutin Dimitrijević-Apis a která měla provést atentát na
rakousko-uherského následníka. František Ferdinand si mohl pro svou návštěvu Sarajeva během
manévrů jen těžko vybrat horší den, než 28. červen. Je to totiž „Vidov dan“ - jeden z nejvýznamnějších
okamžiků srbské historie, den porážky od Turků na Kosově poli roku 1389.
První útok bombou se ovšem nepovedl a spiklenci už málem na svůj plán rezignovali, když tu shodou
náhod arcivévodův vůz zacouval přímo před Principa, který nezaváhal a dvakrát vypálil. První kulka
arcivévodu minula, odrazila se ale od kování vozu a zasáhla Žofiinu břišní aortu. Druhá trefila Františka
do krku, roztrhla tepnu a uvízla v páteři. Gavrilo Princip se sice pokusil o sebevraždu, cyankáli však
neúčinkovalo a zastřelit se mu nedovolili svědci. Spolu s ostatními skončil před soudem, který mu jako
mladistvému vyměřil 20 let.
Události roku 1918 den po dni připomíná i fiktivní sociální síť CK Telegraf . Jaké by to bylo, kdyby před
stoletím tehdejší osobnosti komunikovaly na sociální síti tak, jako to dělají dnešní politici?
URL|
https://www.lidovky.cz/gavrilo-princip-zemrel-nemocny-a-opusteny-v-terezinskem-vezeni-p8k/zpravy-domov.aspx?c=A180426_091533_ln_domov_krku

Iva Stolaříka nezastavili nacisté, ani komunisté
28.4.2018 Frýdecko-místecký a třinecký deník
BOLESLAV NAVRÁTIL
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Zprávy/servis

Významná osobnost
Skvělý ostravský muzikolog, etnograf a folklorista byl za války členem partyzánské skupiny Jan Žižka.
Ostrava – PhDr. Ivo Stolařík, CsC., Dr. h. c., vynikající muzikolog, etnograf a folklorista – čestný občan
města Ostravy – je charakteristickou osobností našeho regionu. Poznamenala ho doba německé
okupace, ale i komunistický režim.
Navzdory tomu v minulém století silně ovlivnil hudební život Ostravska. Působil jako redaktor
Ostravského rozhlasu, umělecký ředitel Státní filharmonie Ostrava, dirigent, sbormistr, sběratel lidových
písní či hudební teoretik.
STOLAŘÍK A ODBOJ
Jako velké opomenutí se jeví fakt, že při předávání čestného občanství Ostravy v roce 2001 nebyl
vzpomenut úsek Stolaříkova života, kdy se aktivně zapojil do protinacistického odboje. Napravil to
ministr obrany, který ho povýšil do hodnosti podplukovníka.
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Ivo Stolařík se narodil v Přívoze roku 1923 a už během studia na gymnáziu byl aktivní v mnoha směrech.
Cvičil v Sokole, v Husově sboru Československé církve dostal možnost hrát na harmonium, zkoušel
práci sbormistra a také pilně dirigoval. Po zkoušce dospělosti na přívozském gymnáziu začal pracovat
v Dole František jako vozač a přitom dál muzicíroval; vysoké školy byly v té době zavřeny. V roce 1943
se stal jedním z nejmladších členů ostravské ilegální organizace Jan Žižka (předtím Bílá lvice). Ivo
Stolařík se bez váhání zapojil do odboje, opatřoval důlní trhaviny. Dokázal to přesto, že německá správa
dolu přísně evidovala každý gram důlních náloží. Střelmistři však uměli nějaké nálože „ušetřit“. Tajně
je pronášel za bránu a předával dalším spojkám. Tito lidé měli štěstí, protože patřili k málu skupin, které
dlouho nebyly odhaleny. V čele této skupiny stáli někdejší vojáci poručík Josef Čapka z Paskova,
poručík Josef Ichnovský z Dolu František v Přívoze a poručík Josef Bařína, železniční úředník
v Ostravě. Bez Stolaříkova dynamitu se ovšem diverzní akce nedaly uskutečnit. Nedaleko železniční
stanice Lískovec u Frýdku vykolejila po výbuchu lokomotiva a sedm vagonů. Ničeny byly koleje a mosty.
Výbuch u obce Velká na Hranicku zničil vysokonapěťové elektrické vedení. V mnoha podnicích se kvůli
tomu zastavila nebo omezila výroba. To už gestapo vědělo, že trhavina pochází z dolů na Ostravsku.
Stolařík pomáhal i jinak, roznášel peníze a potraviny rodinám s dětmi,jejichž otcové byli v koncentráku.
Němci se pomalu přibližovali k aktérům sabotáží a na jaře 1945 byl Stolařík zatčen a odvezen do
brněnského vězení v Kouničkách. Válku přežil a po opuštění věznice se přihlásil do oddílu Svobodovy
armády a účastnil se osvobozovacích bojů o Kroměříž.
VŠESTRANNÁ OSOBNOST
Po válce nastoupil do ostravského rozhlasu a dělal hlasatele, reportéra, programového pracovníka,
sbormistra, zkoušel práci činoherního režiséra. Dostudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně.
Pracoval pak i v televizi.
Ačkoliv nebyl členem KSČ, stal se v roce 1963 ředitelem Státní filharmonie Ostrava. Ostravští
filharmonici na zahraničních zájezdech sklízeli obrovské úspěchy.
StB však Stolaříka vytrvale sledovala, nakonec byl z funkce ředitele Státní filharmonie odvolán. Měl ale
štěstí, ředitel Valašského muzea v přírodě Jaroslav Štika ho přemluvil, aby přešel do Rožnova. Stolařík
se zde věnoval celoživotní lásce – etnografii a hudební folkloristice. Štika svým vlivem dosáhl, že tento
vynikající český muzikolog mohl přednášet na Ostravské univerzitě. Ta mu v roce 2005 udělila čestný
doktorát v oboru hudební teorie a pedagogiky. Jako jediný tajně natočil magnetofonový záznam Petra
Bezruče, objevil legendární zpěvačku lidových písní Jarmilu Šulákovou. Ať byl z vůle osudu nebo
z politických důvodů přesunut na jakékoliv místo, vždy úžasným způsobem vynikal. V odboji i v kultuře.
Zemřel 11. ledna 2010.
EXKLUZIVNE Jen v tištěném Deníku
Foto autor| Foto: archiv rodiny Stolařkovy
Foto popis| IVO STOLAŘÍK. Tento vynikající ostravský muzikolog, pedagog, folklorista a etnograf byl
v době protektorátu významným členem odbojové skupiny Jan Žižka.
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Region| Severní Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.

Hradec Králové: Basketbalistky zvítězily v prestižní celostátní anketě
Sokolský sportovec 2017
29.4.2018
PV

parlamentnilisty.cz

str. 00

Nejlepším individuálním sportovcem roku 2017 z řad českých sokolů je stříbrný medailista z letošního
mistrovství Evropy, vzpěrač Jiří Orság ze Sokola Karolinka. Zvítězil v anketě Sportovec České obce
sokolské 2017, jež byly včera slavnostně vyhlášeny v malostranském Tyršově domě.
Mezi mládeží do 18 let zvítězila dorostenecká mistryně světa a také seniorská mistryně ČR v běhu na
400 m Barbora Malíková z opavského Sokola, v kategorii 19 – 23 let se na první místo dostal brněnský
šermíř Alexander Choupenitch, evropský šampión do 23 let. Jako nejlepší kolektiv mládeže byli vybráni
vítězové házenkářské dorostenecké ligy z Nového Veselí spolu s volejbalovými kadetkami ze
Šternberka, které kralovaly soutěži ve své kategorii. Mezi dospělými vyhrály sportovkyně z Hradce
Králové, stříbrné v basketbalové extralize. Nejlepším jednotlivcem v kolektivním sportu se stal juniorský
florbalový reprezentant z Pardubic Přemek Pakosta (3. místo na MS juniorů 2017). Jako ocenění
mimořádného osobního přínosu a nasazení pak byli titulem odměnění všichni nominovaní trenéři jak
v individuálních, tak v kolektivních sportech. „Je to pro mě velká čest, ale samozřejmě i radost. Vždyť
se Sokolem jsou spojeny moje sportovní začátky i spousta krásných setkání a pocit sounáležitosti
s ostatními, ať už jde o sportovce nebo jejich trenéry,“ říká Jiří Orság. Anketu vyhlašuje Odbor sportu
(OS) České obce sokolské od roku 1993. Do ankety přihlašují sportovce, trenéry i družstva, trenéry
tělocvičné jednoty Sokol. V anketě se na předních místech v kategoriích individuálních sportů
v olympijských letech pravidelně objevují sokolští účastníci letních olympijských her (OH), např. za rok
2012 bylo v anketě ohodnoceno pět sokolských účastníků letních OH (Jiří Orság – vzpírání, Jaromír
Ježek – judo, Hana Klapalová/Skalníková – plážový volejbal, Kateřina Šafránková – atletika, hod
kladivem, Kristýna Pálešová – sportovní gymnastika). „Již po několikáté vyhlašování této ankety
prokázalo, že Sokol má ohromný potenciál pro výchovu špičkových sportovců a že jeho tradice nebyla
zapomenuta. Přesto je ale něco, co letošní vítěze spojuje s těmi sokoly, kteří mají cvičení s námi jen
jako koníčka a kteří jsou přitom pro naši organizaci stejně důležití – je to radost ze sportu a zdravého
pohybu,“ zdůrazňuje starostka České obce sokolské Hana Moučková. Vítěze ankety ocenili partneři
České obce sokolské, tedy energetická společnost ČEPS, výrobce minerálních vod Ondrášovka
a oděvní firma SAM 73. Akce se i letos konala pod záštitou předsedy Českého olympijského výboru
Jiřího Kejvala. „Sokol plní svou úlohu napříč společností už 156 let a Český olympijský výbor je na
stejné cestě plných 119 let jeho souputníkem. Byť obě organizace neměly na rozvoj sportu pokaždé
stejné názory, vždy spolu úspěšně spolupracovaly na úrovni vrcholového sportu, sportu pro všechny
i v oblasti kultury. Těším se, že tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. A Jiřímu Orságovi
samozřejmě k tomuto ocenění gratuluji,“ říká Jiří Kejval.
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Hradec-Kralove-Basketbalistky-zvitezily-vprestizni-celostatni-ankete-Sokolsky-sportovec-2017-534005?utm_source=nm&utm_medium=xml
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Sokolové udělali radost předsedovi ČOV Jiřímu Kejvalovi s hymnou o dvou
slokách
29.4.2018

sportovnilisty.cz
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Čelnové soubor Vycplákovci bez hudebních nástrojů vystříhli českou hymnu o dvou slokách
Čestným hostem vyhlášení Sokolského sportovce roku 2017 byl i předseda Českého olympijského
výboru Jiří Kejval, jemuž se před časem moc nepovedla snaha diskutovat o bojovnější české hymně
výhradně pro sportovce. A v úvodu sokolské akce zazněly dvě sloky české hymny.
SportovniListy.cz byly na místě děje...
Jak se to stalo?
Hudební doprovod, znělky a nakonec i tu českou hymnu hráli a zpívali členové souboru Vycpálkovců,
kteří jsou členy Sokola Kampa a tradičně se zúčastní těchto slavnostních setkání.
Druhá sloka české hymny
Kde domov můj, kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj!
Nutno dodat, že zpívaná verze české hymny ve dvou slokách, už byla souborem zpívaná již
v předchozích letech, ale nyní zazpívané dvě sloky potěšily především předsedu Českého olympijského
výboru Jiřího Kejvala, který to také oznámil, když závěrem blahopřál oceněným sportovcům
a doprovázejícím hudebnímu souboru.
Jiří Kejval se totiž před časem stal terčem kritiky, když nedávno organizoval produkci nového ztvárnění
české hymny, která by měla být pro sportovce trochu v bojovnějším duchu.
Kdyby se stal prezidentem pan Horáček, třeba by změnil slova hymny
Ocenění nejlepším sportovcům Sokola předávali vedle předsedy ČOV Jiřího Kejvala, vyznamenaným
starostka ČOS Hana Moučková, starosta Prahy 1 a místostarosta ČOS Oldřich Lomecký a předseda
odboru sportu ČOS Petr Syrový.
Nejlepším sokolským sportovcem roku 2017 je vzpěrač Jiří Ország ze Sokola Karolinka
(ps, SportovniListy.cz & Prvnizpravy.cz, foto: Petr Skála)
URL| http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/sokolove-udelali-radost-predsedovi-cov-jirimu-kejvalovis-hymnou-o-dvou-slokach/
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OBRAZEM: Půvabné mažoretky ovládly kladenskou sportovní halu
29.4.2018 kladensky.denik.cz
Kateřina Nič Husárová
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Moje Kladensko

Kladno - Velkou přehlídku elitních mažoretek z celých Čech a Moravy hostila o víkendu Sportovní hala
u Sletiště v Kladně. V sobotu a v neděli se zde uskutečnilo Mistrovství republiky mažoretek, vždy od
9 hodin. Spolupořadatelem soutěže byl i letos Sokol Kladno.
"O tom, že bylo nač se dívat, se přesvědčil i fotograf Kladenského deníku. Přehlídka krásných dívek,
slečen i dam v pestrobarevných kostýmech je dokladem toho, že v Čechách a na Moravě skutečně žijí
ta nejkrásnější děvčata, která jsou zároveň velmi úspěšnými sportovkyněmi. Velká poklona proto patří
všem trenérům a trenérkám, které se dokáží celoročně ve svém volném čase věnovat týmům
rozdováděných dívek a vštípit do nich téměř vojenskou disciplínu, přičemž výsledek je naprosto
úchvatný.
Kladenský deník vyzpovídal jednu z přítomných trenérek, Markétou Novotnou, šéfku týmu Mažoretky
Hraběnky Kamenice z Prahy-Východ, která se věnuje celoročně děvčatům společně s dospělou dcerou
Annou. "V Kladně se nám vždy líbí. Jsme zde po dvou letech zpět a velice úspěšné. Holky postoupily
do výkonnostní třídy A a jedou na finále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu do Karviné. Jsem na
ně moc pyšná. Před devíti lety mi holky soutěžily v Kladně v jiné asociaci. Kladno je pro nás vždy
příjemné. Paní Markéta Tůmová ze Sokola Kladno vždy vše dobře připraví a zorganizuje, takže se na
soutěži holky i my trenérky cítíme dobře. Prostě super víkend!" prohlásila trenérka Markéta Novotná.
Shrnutí a výsledky víkendové soutěže přineseme čtenářům v dalších dnech.
URL|
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-puvabne-mazoretky-ovladly-kladenskousportovni-halu-20180429.html

Čarodějnice na Jihlavsku oslaví bohatým programem
29.4.2018 jihlavsky.denik.cz
Zuzana Burdová
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Moje Jihlavsko

Jihlavsko – Na Jihlavsku během pondělí opět vzplanou na mnoha místech čarodějnice. Vysoká vatra
i s čarodějnici bude zapálena například na louce v campu u rybníka Roštejn nedaleko Telče.
„Pro děti budou během odpoledne opět připraveny různé úkoly a soutěže. Budou se opékat špekáčky
a večer zahrají kapely. Ten, kdo přijde v tematické čarodějnické masce, bude mít vstupné zdarma,“
přiblížila Telčské čarování vedoucí odboru kultury telčské radnice Věra Peichlová. Začátek této akce je
naplánovaný na jednu hodinu odpolední. Vstupné je sedmdesát korun pro dospělé a třicet korun pro
děti. V nedaleké Třešti bude zapálení ohně na bývalém zimním stadionu předcházet tradiční lampionový
průvod. „Průvod ke stadionu bude vycházet o půl šesté odpoledne od kulturního domu. Na děti budou
na stadionu čekat zábavné soutěže. Večerem bude provázet kapela Sam a dojde i na ohňostroj,“
popsala tradiční akci v Třešti vedoucí odboru kultury města Třeště Romana Šťastná.
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Také v Polné se poslední dubnový den bude konat lampionový průvod. Čarodějnický rej se tam bude
odehrávat na letní scéně zámku od šesté hodiny odpolední. Vatra tam bude zapálena před devátou
hodinou večerní a poté bude koncertovat Pavel Novák mladší. Čarodějnice vzplane rovněž v Brtnici na
hřišti Tělovýchovné jednoty Sokol. Akce bude začínat lampionovým průvodem z náměstí o půl osmé
večer.
V krajském městě Vysočiny bude oheň s čarodějnicí hořet například v místní části Zborná. Dobrovolní
hasiči tam vatru zapálí s šestou hodinou odpolední na parkovišti naproti sjezdovce."
URL|
https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/carodejnice-na-jihlavsku-oslavi-bohatym-programem20180429.html

Ze školy ho komunisté poslali na šachtu, dvouletá „vojna“ trvala 39 měsíců
29.4.2018 olomouc.iDNES.cz
MF DNES, Petra Klimková
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Jako syn kulaka musel Jan Škoda ze Žerotína opustit vysokou školu zemědělskou a pak sloužit coby
levná pracovní síla u pomocných technických praporů. Jeho „dvouletá vojenská služba“ navíc nakonec
trvala i na tehdejší dobu nezákonných 39 měsíců.
V lednu mu bylo devadesát, přesto Jan Škoda každý pátek nasedá na vlak v Jeseníku, kde bydlí,
a putuje do rodného Žerotína na Olomoucku, aby se v pondělí ráno zase vrátil zpět.
„Po smrti bratra jsem to tady zdědil, tak se nedá nic dělat,“ usmívá se u stolu, ke kterému by se hravě
vešlo až dvanáct lidí. Kdysi tu večeřela početná rodina i s čeledínem a děvečkami a není to tak dávno,
co tady po nocích hrával karty se sourozenci.

Celý víkend se plahočil na zahradě, aby zlikvidoval větve z pokáceného stromu, ale nestěžuje si.
Smířený s osudem je ostatně celý život. Přesto, že rodina Škodova jej rozhodně neměla lehký.
Jan Škoda se v roce 1928 narodil jako třetí ze šesti dětí rodičům Vladimírovi a Ludmile Škodovým, kteří
v Žerotínu vlastnili rozlehlé hospodářství s dvoupatrovou obytnou budovou. Projít statek od hlavní brány
přes velký dvůr, kůlnu a za ní širokou stodolu až do sadu zabere ještě dnes skoro deset minut.
Hospodářství v typicky hanácké vesnici koupil na konci 19. století děda Alois, který statek postupně
rozšířil a přikoupil další pozemky. Když Jan Škoda dospíval, patřilo rodině 20 hektarů polností, několik
volů, krav, telat, prasat a tři koně.
Otec Vladimír měl jako jeden z prvních ve vsi samovaz, se švagrem napůl pořídil také mlátičku obilí
a později dokonce traktor Lanz Bulldog. Děvečky a čeledín byli stálými zaměstnanci statku, s rodinou
na gruntu také bydleli. Hlášení, které mu ukončilo studium, přišlo z rodné obce
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Děda Alois patřil ve vsi k zakladatelům Sokola a významné postavení měl i otec Vladimír. Jako člen
republikánské strany byl v roce 1936 zvolen do funkce starosty poté, co předtím dělal obecního
pokladníka. Starostou byl do roku 1938.
„Tatínek byl mírné povahy. I když nám někdy hrozil, nikdy nás neuhodil. Komandovala nás spíš
maminka,“ líčí Jan Škoda. Na dětství vzpomíná s radostí, přestože matka občas používala tvrdé
výchovné metody.
„Jednou v létě, bylo to o žních, musela maminka na pole. Než odešla, dala na dvůr vyvětrat peřiny. My
děti jsme měly za úkol je schovat, kdyby začalo pršet. Jenomže za námi přišli kamarádi, a když se
spustil liják, tak jsme všichni vlezli do kuchyně, samozřejmě bez těch duchen. Protože peřiny zmokly,
dostali jsme výprask, zůstali bez večeře a ještě jsme měli zakázáno spát ve svých pokojích. Nocovali
jsme pak na pytlích s obilím ve stodole,“ popisuje.
Nejdříve chodil do obecní školy v Žerotíně, pak do měšťanky v Pňovicích. Ještě za druhé světové války
začal studovat Střední zemědělskou školu v Olomouci. Přestože z početné rodiny nikdo nepadl na
frontě, poznamenala ji za války velká tragédie. V roce 1944 zemřela na zánět pohrudnice spojený
s tuberkulózou Janova nejstarší sestra Ludmila, které tehdy bylo 18 let.
Protože nebyl nejstarším synem, rodiče s Janem jako pokračovatelem na žerotínském hospodářství
nepočítali. I proto mohl jít v roce 1947 studovat Vysokou školu zemědělskou v Brně. Brzy po
komunistickém puči v únoru 1948 ale začaly na škole politické prověrky, po kterých víc než třetinu
studentů vyloučili. Jako syn kulaka musel z Brna odejít i Jan Škoda.
„Hlášení na mě podala obec. Příjemné to nebylo, ale co mi zbývalo? Vrátil jsem se domů do Žerotínu,“
krčí rameny Jan Škoda, který pak nastoupil jako účetní na státním statku v Dlouhé Loučce. Úrodná pole
komunisté rodině vyměnili za horší, stroje zabavili
Stejně jako v okolních obcích i v Žerotíně komunisté začali záhy naplňovat své plány na likvidaci
soukromých živnostníků a kolektivizaci zemědělství. V rodné vesnici Jana Škody se to však zastáncům
nového režimu dařilo snáz než jinde. Už v listopadu 1949 zvolili přípravný výbor pro založení JZD
a v roce 1950 družstvo měli.
V říjnu toho roku dostal Jan Škoda povolávací rozkaz k povinné vojenské službě. Na rozdíl od většiny
svých vrstevníků ale neskončil v běžném vojenském útvaru, nýbrž u pomocných technických praporů
(PTP), kam režim umisťoval takzvané politicky nespolehlivé osoby.
Spíš než jako vojáci sloužili „pétépáci“ coby levná pracovní síla. Jan Škoda putoval s 52. pomocným
technickým praporem nejprve do Zaječova na Berounsku, kde vojáky ubytovali v bývalém
augustiniánském klášteře Svatá Dobrotivá. Zajímá vás dění v krajích?
Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.
V dubnu 1950 komunisté klášter v rámci akce K násilně zrušili a zdejší řeholníky internovali do
pracovních táborů. Ze Zaječova prapor převeleli do Strašic poblíž vojenského újezdu Brdy, kde pétépáci
s bývalými kněžími a studenty bohoslovectví stavěli ubikace pro vojáky.
Ještě v roce 1950 Janův otec Vladimír vstoupil do JZD.
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„Neměl jsem mu to za zlé, šli i další, v té době se nedalo jinak,“ míní Škoda.
V družstvu otec zůstal rok a půl, jako kulaka ho odtamtud komunisté nakonec vyloučili s tím, že má dál
hospodařit soukromě. Úrodná pole mu ale vyměnili za horší a vzdálenější, navíc mu sebrali zásoby,
stroje a nářadí. Stejně jako všichni takzvaní vesničtí boháči v té době musel státu odevzdávat neúměrně
vysoké dodávky zemědělských výrobků. Starší rubali se sbíječkami, mladší lopatou házeli uhlí na pás
Jana Škodu hned další rok přeřadili k 55. pomocnému technickému praporu do Petřvaldu, kde musel
až do konce vojny pracovat jako horník v uhelném dole Pokrok, později přejmenovaném na Julius Fučík.
„Ještě než jsme poprvé sfárali, museli jsme na zdravotní prohlídku. To si každý z nás rychle vzpomínal,
jaké měl v mládí nemoci, aby do práce nemusel. Moc nám to ale nepomohlo, byli jsme holt mladí kluci,“
říká Škoda.
Jestli mu něco z té doby obzvlášť utkvělo v paměti, pak to byla první hornická šichta.
„To víte, měl jsem strach, protože štoly byly úzké a nízké, byla v nich tma a navíc to tam praskalo. Starší
ročníky rubaly se sbíječkami, my mladší jsme lozili po kolenou a s lopatou v ruce nahazovali uhlí na
pás,“ pamatuje si Škoda.
Po osmihodinové směně museli vojáci ubytovaní v táboře obehnaném plotem často ještě na brigády
nebo na školení, většinou politického charakteru.
„Taky se furt něco zpívalo. My si k tomu většinou přidali další vlastní sloky a za trest jsme pak čtvrt
hodiny pochodovali po cvičišti,“ směje se. Místo dvou let nakonec mezi černými barony strávil 39 měsíců
Jako potupu Jan Škoda své vojenské zařazení nebral. „Měl jsem výhodu, že jsem byl mladý a bez
závazků. U PTP jsem ale potkal i tatínkova bratrance, který měl rodinu a hospodařil. U něj to bylo něco
jiného,“ myslí si. Nedobrovolnou prací strávil povinnou vojenskou službu i Janův mladší bratr František,
který sloužil v uhelných dolech na Kladensku.
Za víc než tři roky u PTP se Jan Škoda dostal domů jen dvakrát, z toho jednou to bylo na pohřeb
maminky, která zemřela v květnu 1953 ve svých čtyřiapadesáti letech na žlučové kameny.
„Nejdřív přišel telegram, že maminka je nemocná. Domů mě odmítli pustit. O dva dny později přišel
další, že zemřela, to už mě pustit museli,“ shrnuje s tím, že to, kdy ho propustí definitivně, nevěděl.
„Až když uběhly dva roky a my začínali třetí rok vojny, dozvěděli jsme se, že jsme nepřátelé státu a že
nám to prodlužují,“ líčí Škoda. Jeho vojenská služba nakonec trvala 39 měsíců, o patnáct víc, než
povolovaly i tehdejší zákony.
„Pamatuji se přesně, že bylo 27. listopadu, když ze třech rot na Pokroku většinu vojáků propustili. Bylo
nás jen patnáct, kteří jsme museli sloužit ještě na Vánoce. Pustili nás až na Silvestra. Z civilního
oblečení jsem měl jen svetr, takže jsem domů jel ve vojenském a cestou dost promrzl. Nakonec jsem
ale návrat z vojny stihl ještě oslavit na silvestrovské zábavě,“ popisuje. Místo sedláka na Hané
agronomem na Jesenicku
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Po smrti maminky hospodařil na statku v Žerotíně otec spolu s nejstarším bratrem Vladimírem, kterému
připadla polovina majetku. Jan Škoda jim po návratu z vojny pomáhal, zároveň se ale snažil najít si
zaměstnání. Dvakrát mu to nevyšlo jen proto, že mu místní národní výbor nedal doporučení.
„Nutili mě tak pracovat na místních polích,“ vysvětluje. Nakonec měl ale štěstí a dostal místo agronoma
ve státním podniku Oseva. Krátce poté ale jeho otce jako kulaka zavřeli. Dnes už si nepamatuje, jak
justice rozsudek zdůvodnila, tatínek se nicméně asi po půl roce vrátil. Syn Vladimír však krátce po
otcově zatčení z obav o rodinu vstoupil do JZD i s celým hospodářstvím.
Jan Škoda měl v Osevě na starost Jesenicko, kam se přestěhoval a kde založil rodinu. Se ženou, která
již nežije, měli syna a dceru. Stejně jako ostatní sourozenci i Janova rodina dál jezdila o víkendech do
Žerotína pomáhat otci a bratrovi.
„Natrvalo mě to ale na Hanou už netáhlo,“ bilancuje muž, který bez velkého váhání přepíná mezi
spisovnou češtinou a hanáčtinou.
Pravověrným Hanákem se Jan Škoda znovu stal až na stará kolena. Dokud mu stačí síly, udržuje
dosluhující stavení i dvůr se zahradou tak, aby se nemusel stydět před rodiči a také bratrem, který mu
statek odkázal. To vše, přestože ví, že jeho děti nebo vnuci podobné nadšení nesdílejí.
„Nevím, k čemu to bude, ale nemůžu jinak,“ říká, když v kuchyni s vychladlými kamny balí do batohu
zbylý chleba a sklenici domácí marmelády. Ptát se ho na otázky odpuštění těm, kteří rodině za minulého
režimu házeli klacky pod nohy, je zbytečné.
„Taková byla doba,“ uzavře své vyprávění. Pak popadne hůl a jako každé pondělí vyrazí na autobus
a poté vlak, který ho doveze zpátky do Jeseníku.
URL|
https://olomouc.idnes.cz/jan-skoda-kolektivizace-kulaci-komuniste-sedlaci-hana-perzekucekulak-zerotin-ptp-g2r-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180331_392773_olomouc-zpravy_stk

FOTO: Loučimští sokolové zvolili v pátek nového starostu
30.4.2018 domazlicky.denik.cz
Redakce
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Moje Domažlicko

Loučim – Na své výroční valné hromadě se v pátek 27. dubna sešli členové tělocvičné jednoty Sokol,
aby se kromě obvyklých zpráv o hodnocení činnosti a hospodaření také dohodli na obměně svého
vedení.
"Činnost měli za uplynulý rok bohatou. Na stráni u třešňové aleje připravili na podzim vlek, který se
bohužel rozjel pouze jedno odpoledne, protože na rozdíl od šumavských vrcholků na dohled bylo ve
středních polohách sněhu hodně málo, pokud vůbec. Uspořádali masopustní průvod, který tradičně
obejde Loučim, Novou Vísku a končí maškarním bálem v Libkově. V lese byli sázet stromky, pro děti
v obci připravili dětský den a o podzimní pouti uspořádali druhý ročník Štrapáce za loučimským
džbánkem, jehož se zúčastnilo 65 lidí, 38 pěších a 27 na kole. Hned druhý den se opět věnovali dětem,
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pro něž připravili atletické odpoledne, o měsíc později pak i strašidelnou stezku ve spodní části obce.
Na sklonku zimy se 19 lidí zúčastnilo povedeného výletu zimní krajinou ke kapličce nad Dobříkovem,
jehož zakončení bylo v tamní hospůdce. Tohle všechno přečetl jednatel Jiří Grösl na základě podkladů
místostarosty Tomáše France.
V loňském roce byla snaha odpoutat se od centrálního vedení a založit se stejnými lidmi nástupnickou
organizaci se stejnou náplní, ale členové v hlasování rozhodli setrvat pod hlavičkou tělocvičné jednoty
a protože odstoupila starostka, bylo nutno zvolit nového. Výbor navrhl jako jediného kandidáta Josefa
Švába, jehož členové jednomyslně zvolili. Ten k tomu řekl: „S Tondou Francem jsme v roce 1990 byli
jako jedni z prvních v kraji, kdo znovu obnovovali sokolskou činnost a potom jsem jeho starostu dělal
12 let, tak to snad společně zvládneme zase.“
Jako host se valné hromady zúčastnil i starosta domažlického Sokola a 1. místostarosta Župy
Šumavské Josef Váchal, který objasnil způsob vybírání členských příspěvků a financování jednoty
vůbec a pozval všechny na Župní sokolský slet do Klatov 10. června. Po schválení pláni práce na další
rok už následovala večeře a volná zábava při muzice Franty Tomana ze Škrchleb.
Zdeněk Huspek
URL|
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/foto-loucimsti-sokolove-zvolili-v-patek-novehostarostu-20180429.html

V paláci YMCA se sportuje už 90 let
30.4.2018 Mladá fronta DNES
Martin Bajtler
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Praha

Basketbalisté i na střeše budovy
PRAŽSKÉ VÝROČÍ
NOVÉ MĚSTO Mladí muži tady mohli bydlet, pražský basketbal tu zase získával na popularitě. Palác
YMCA v ulici Na Poříčí se slavnostně otevřel přesně před devadesáti lety.
V sobotu si budovu mohli lidé prohlédnout v rámci dne otevřených dveří k oslavám výročí. Návštěvníci
viděli i běžně nepřístupná místa. Například strojovnu páternosteru nebo střechu, na níž se za první
republiky hrály míčové sporty.
Mládežnická křesťanská organizace YMCA vznikla v roce 1844 v Londýně proto, aby pomohla mladým
mužům rozvíjet ducha i tělo. Od té doby se její základny objevovaly postupně po celém světě.
V českých zemích se její myšlenky ujal nejprve Křesťanský spolek mužů. YMCA se k nám dostala po
první světové válce díky Tomáši Garriguu Masarykovi a jeho dceři Alici Masarykové, které organizace
zaujala během pobytu v USA. „Za války Ymka podporovala také československé legionáře,“ dodává
ředitelka Paláce YMCA Petra Otřísalová. Po válce usilovala Alice Masaryková o založení Ymky
v Československu. Za pomoci amerických sekretářů této organizace se podařilo postavit několik budov
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YMCA v Olomouci, Znojmu nebo Hradci Králové. Na počátku dvacátých let přišlo na řadu i pražské
sídlo Ymky.
Úkolu postavit v Praze multifunkční budovu, která má sloužit jako mládežnická ubytovna i sportovní
centrum, se ujal pražský architekt a grafik Eduard Hnilička, jeden z tvůrců prvorepublikové Prahy.
Inspiroval se u amerických ymkařských domů a na moderně klasicistním domě použil i některé prvky
ve stylu art deco, které jsou známé z newyorských mrakodrapů.
„Na svoji dobu to byla poměrně konzervativní budova. Bylo to dáno jak požadavky Ymky, která byla
dosti konzervativní organizací, tak i výběrem architekta Hniličky, který nepatřil zrovna k nějakým
avantgardistům,“ hodnotí podobu paláce historik architektury Zdeněk Lukeš.
Oproti fasádě bylo vnitřní vybavení domu moderní technickou špičkou. „Dům měl horkovzdušné
vytápění, unikátní vnitřní uspořádání a různé technické finesy, které byly na americké úrovni,“ uvádí
Lukeš.
Jedinečná je především tělocvična, která se téměř v původní podobě dochovala dodnes. Její zvláštností
je klopená běžecká dráha na ochozu. „Podobné dráhy se do ymkařských domů dávaly, ale ta pražská
je unikátní tím, že je klopená. V Evropě žádná taková není,“ říká Otřísalová. Kromě tělocvičny byl
v domě také krytý bazén s teplou vodou, kavárna a tři stovky lůžek pro ubytování mladých mužů.
Lukostřelci i odbojáři
S pražskou Ymkou souvisí především rozvoj českého volejbalu a basketbalu, tedy sportů, které vznikly
ve Spojených státech amerických přímo na půdě YMCA. Díky spolupráci s americkými mládežnickými
týmy neměl basketbalový tým YMCA Praha v hlavním městě a ani v československé lize, která byla
založena v roce 1929, až do druhé světové války konkurenci.
Prvních devět ročníků československé ligy vyhráli právě hráči Ymky. Basketbalové hřiště bylo za první
republiky i na střeše paláce. „Kromě basketbalu a volejbalu se tady trénovala třeba lukostřelba nebo
skoky do vody. U bazénu v suterénu bylo třímetrové prkno a skákala se tady československá
mistrovství,“ říká Otřísalová.
Budova má i jinou než mládežnickou a sportovní historii. Po nacistické okupaci v březnu 1939 se stala
jedním z center odboje. Ten tu našel zázemí až do května roku 1942.
Poválečná Praha sportovala
Popularita pražské Ymky se vezla na vlně obecného zájmu o sport a tělovýchovu, který v období první
republiky stále rostl. Dokládá to také rychle stoupající počet členů Sokola, který si po první světové
válce vynutil dostavbu stávajících i výstavbu nových sokoloven po celé Praze. Příkladem může být
přestavba renesančního Michnova paláce na hlavní sídlo České obce sokolské z počátku dvacátých
let.
„Jedinečnou akcí pak bylo vybudování největšího stadionu na světě. Na Masarykův státní stadion na
Strahově s odvážnou železobetonovou konstrukcí tribun se přesunuly všesokolské slety z Letné,“ uvádí
architekt Petr Krajči.
***
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Fakta Palác YMCA Palác YMCA v ulici Na Poříčí 12 byl slavnostně otevřen 27. dubna 1928. Budova je
dílem Eduarda Hniličky. Fasáda domu nese prvky moderního klasicismu a některé detaily ve stylu art
deco. Dům sloužil původně jako ubytovna pro mladé svobodné muže s 300 lůžky. V budově byly
klubovny pro mládež, střešní hřiště na míčové hry, tělocvična s běžeckou dráhou a plovárna s bazénem.
O autorovi| Martin Bajtler, redaktor MF DNES
Foto autor| Foto: YMCA
Foto autor| Foto: YMCA, Yan Renelt, MAFRA
Foto popis| Běh po ochozu V tělocvičně s klopenou běžeckou dráhou na ochozu (na snímku z roku
1930) se sportuje dodnes. Funkční je také plavecký bazén v suterénu budovy. V domě je nyní
i posilovna.
Foto popis| Místo balónu balónky Na střeše paláce YMCA se za první republiky hrály míčové sporty.
Trénoval tam i pražský basketbalový tým YMCA Praha, který vyhrál prvních devět ročníků
československé basketbalové ligy. V současnosti se na střeše nesportuje. Při sobotních oslavách výročí
paláce mohli lidé ze střechy vypustit do vzduchu balonky.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Praha

Turistickou sezónu zahájil prezident Masaryk
30.4.2018 polar.cz
Katka Geryková

str. 00

Opava

Otevírání turistiské sezóny Opavského Slezska se neslo ve znamení první republiky. Letošní stoleté
výročí založení Československa k tomu přímo vybízelo. Do Opavy dorazil také vzácný host: náš první
prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Historický vlak přivezl do Opavy nejen cestující, kteří se tady chystali zahájit novou turistickou sezonu
Opavského Slezska, ale také prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Na nástupišti jej vítali vojáci,
Sokolové a vůbec všichni vlastenci.
Stejně, jako před 94 lety, kdy Masaryk město skutečně navštívil, se mu dostalo přivítání chlebem a solí.
Pak pokračoval do Městských sadů, na zahájení turistické sezony.
„Podtitul Otevírání turistické sezóny je Dotek první republiky. Chtěli jsme tady přenést atmosféru
1. republiky a udělat takovou ochutnávku z každého něco,” popisuje organizátor akce Jan Černý
z Destinačního managementu Opavské Slezsko.
Poté, co vojáci čestnou salvou uctili památku padlých v I. světové válce, rozložili ve stínu mohutných
stromů své stánky řemeslníci a výrobci nejrůznějšího zboží. Dozvědět jste se zde mohli také mnohé
o místních zajímavostech, které stojí za to vidět, nebo o akcích, které se chystají.
„ Připomínáme dobu první republiky, to jak se na dědině žilo, s čím se tam pracovalo, jaké tam byly
spolky,” zve na návštěvu Muzea Slezský venkov v Holasovicích Dobroslava Klusáková.
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Prezident Masaryk v podání herce Martina Táborského korzoval po parku a za doprovodu představitelů
města ochutnával nejrůznější dobroty. Zaujal jej stánek místního pivovaru. A není se čemu divit: den
byl krásně slunečný: „Tento pivní mok je velice lahodný.Není ani příliš sladký, ani příliš hořký a výborně
zažene žízeň,” usmíval se.
Důležitou součástí akce byly také tradiční jídla. Ochutnat jste mohli třeba koláče nebo škvarkovou
pomazánku.
URL|
masaryk

https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000012705/turistickou-sezonu-zahajil-prezident-

Ve sportovní hale kolabovali tanečníci
30.4.2018 chrudimskenoviny.cz
Jakub Valenta

str. 00

Zprávy

Chrudim – Taneční soutěž ve zdejší sportovní hale opět ukázala limity a nedostatky tohoto přežilého
a především neudržovaného „svatostánku“ sportu. V sobotu večer museli záchranáři ošetřit několik
kolabujících dívek, jimž neudělalo dobře klima sportovní haly a zranění kamarádky.
Chrudim – Taneční soutěž ve zdejší sportovní hale opět ukázala limity a nedostatky tohoto přežilého
a především neudržovaného „svatostánku“ sportu. V sobotu večer museli záchranáři ošetřit několik
kolabujících dívek, jimž neudělalo dobře klima sportovní haly a zranění kamarádky.
„Krátce před půl devátou hodinou večerní v sobotu 28. dubna byla Zdravotnickým operačním
střediskem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje přijata tísňová výzva. Jednalo se o úraz
nezletilé osoby v tělocvičně v Chrudimi. Během ošetřování začalo kolabovat dalších sedm nezletilých
osob. Na místo byly vyslány posádky z Chrudimi a Pardubic. Žádosti o spolupráci také vyhověla
Dopravní zdravotní služba Chrudim vysláním dvou vozů. Posádky celkem ošetřily osm osob, z toho pět
transportovaly ve stabilním stavu bez přímého ohrožení na životě do nemocnic v Chrudimi
a Pardubicích,“ uvádí tiskový mluvčí ZZS Pardubického kraje Aleš Malý k sobotnímu výjezdu.
Vše naštěstí dobře dopadlo. Foto: ZZS Pardubického kraje
Halu před lety místní Sokolové převedli na město. To však stále lavíruje, zda neudržovanou budovu
opravit, nebo raději odstranit. „Ta naše hala je prostě strašná ostuda. V pátek tady Erapack vyhrál mistra
ČR, celý víkend běží taneční soutěže. Prostě to tu žije a město halu ne a ne zrekonstruovat,“ zlobí se
Eva Mandlíková na sociálních sítích. V hale chybí dostatečná ventilace, rovněž otevírání oken mnohde
dávno nefunguje.
Poslední vývoj dává tušit, že radnice raději přistoupí na „centralizaci“ sportovišť. V Klobásově postaví
sportovní halu novou a do té na Tyršově náměstí investuje jen nezbytně nutné finance. Tak, aby
nespadla na hlavu těm sportovcům, kteří ještě budou chtít relikt doby dávno minulé využívat k jeho
původnímu účelu.
URL| http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/ve-sportovni-hale-kolabovali-tanecnici
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Senioři nepatří do starého železa
30.4.2018 Dobrý den s kurýrem
IVA PAŠKOVÁ

str. 10

Kultura na Slovácku

Přijďte se pobavit a zacvičit do Amfíku Bukovina
POPOVICE
Dnešní „prarodiče“ jsou velmi aktivní a nebojí se sportu a pohybu, což dokazuje počet přihlášených
družstev třetího ročníku Senior festivalu, který se koná v sobotu 5. května od 14.00 v areálu Amfíku
Bukovina v Popovicích.
„Do soutěže v pétanque se letos přihlásilo jednou tolik družstev než v loňském roce. Přes padesát
soutěžících přijede nejen z okolních obcí, ale i z Kroměříže nebo z opačného konce kraje,
z Vizovic,“ prozrazuje Alena Vodičková za pořadatele.
Pro seniory je připraveno odpoledne plné zábavy zaměřené na jejich věkovou skupinu, které zahájí
soutěž družstev seniorských klubů v pétanque. „Soutěžit a hrát si bude moci každý, ať mladý či starší,
děti i jejich rodiče, prostě každý, kdo se přijde podívat, protože v areálu amfíku budou připraveny
venkovní hry pro celou rodinu,“ uvádí Alena Vodičková, ředitelka Bukoviny.
Zahrejte si některou z připravených venkovních her, jako je kroket, hod podkovou nebo zajímavý ladder
toss. Budete si moci zacvičit při hudbě se Sylvií Ševčíkovou, odbornou cvičitelkou Sokola, podívat se
na vystoupení mažoretek Emča z Vlčnova. Nebo si od 17.00 zazpívat a zatancovat při muzice. Po celé
odpoledne můžete sledovat soutěžící, procházet se okolo rybníků nebo se poučit a získat informace,
na co si dát pozor při manipulaci s ohněm, kde číhá nebezpečí na cyklisty či jaké možnosti se nabízejí
při zajištění pomoci nemohoucím. To vše díky prezentacím Hasičského záchranného sboru, Charity
Uherské Hradiště či silniční bezpečnosti BESIP. Po celou dobu festivalu bude zajištěno bohaté
občerstvení i zdravotní dozor.
Foto autor| FOTO: AV
Foto popis| Senioři si v Popovicích užíjí spoustu zábavy.

V Kunratickém lese otevřeli studánky a utopili Moranu. Tradice má téměř 40
let
30.4.2018
dvi

blesk.cz

str. 00

Praha - Servis

Otvírání studánek v Kunratickém lese na jihu Prahy má tradici, která trvá už desítky let. Tělovýchovná
jednota Sokol Kunratice společně se zájemci v sobotu navštívila zdejší studánky a symbolicky utopila
Moranu.
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Už 39. ročník otevírání studánek v Kunratickém lese je tu. Lidé za zpěvu a recitace navštívili studánky
proti proudu Kunratického potoka, symbolicky tu proběhlo topení Morany, tedy figuríny, která ztělesňuje
smrt či zimu. Právě tímto aktem se má ukončit ledová nadvláda nad zdejšími studánkami.
Akce proběhla v sobotu 28. dubna ve 13 hodin, lidé se po zahájení užili bohatý program, jehož součástí
byla i 2,5 kilometru dlouhá odpolední naučná procházka lesem.
URL|
http://www.blesk.cz/clanek/539001/v-kunratickem-lese-otevreli-studanky-a-utopili-moranutradice-ma-temer-40-let

Představila se loutková divadla
30.4.2018
(ref)

Rakovnický deník

str. 01

Titulní strana

RAKOVNICKO VČERA
Rakovník – Loutkařský spolek Před Branou Rakovník pořádal za podpory města Rakovník ve dnech
27. až 29. dubna celostátní loutkářskou přehlídku, která se jmenovala Letnice 2018. První představení
se odehrálo už v pátek od 16 hodin.
Loutkařský spolek Před Branou Rakovník dětem zahrál pohádku o Budulínkovi. Na sobotu měli
organizátoři připraveny hned tři představení. Od 10 hodin se hrála pohádku Jak rozčertit čerta od
lounských loutkařů, od 14 hodin pak zahráli loutkaři z Vysokého Mýta další čertovská pohádku Jak
kašpárek vyléčil Lucifera .
Poslední pohádka od LD Sokol Přerov vyprávěla o chytré princezně. Včera se od 10 hodin hrála
pohádka Kocour v Botách v podání LD Bubenečík Praha a ve 14 hodin završila přehlídku loutková
pohádka Kašpar u čarodějnic aneb v podání Divadla V boudě Plzeň.
Region| Střední Čechy

Masaryka strhávali marně. Vztyčí ho potřetí
30.4.2018 Mladá fronta DNES
— Miloslav Lubas

str. 15

Kraj Liberecký

STUDENEC Třikrát strhli v podkrkonošském Studenci sochu T. G. Masaryka a dvakrát ji znovu vztyčili.
Letos tam povstane první československý prezident znovu. Místní radnice dělá na sochu sbírku po
ušlechtilém vzoru prvorepublikových vlastenců z obce u Jilemnice.
„Loni v létě jsme se pokusili najít Masarykovu sochu vandalsky odstraněnou na začátku sedmdesátých
let minulého století příslušníky komunistické strany,“ říká starosta Studence Jiří Ulvr. „Kopali jsme vedle
mateřské školy, kam nás dovedly vzpomínky několika lidí, kteří si likvidaci Masarykovy sochy
pamatovali. Podle nich tam sochu dokonce zakopal místní hrobař pan Kuřík.“
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Skupina obecních zastupitelů a několika dobrovolníků však prezidentovu sochu nenašla, i když si vzali
na pomoc bagr.
„Kdybychom sochu objevili, chtěli jsme ji obnovit a vrátit ji na původní místo. Naposledy stála na
piedestalu v urnovém hřbitově,“ podotýká ředitel základní školy ve Studenci Petr Junek. „Kopání ale
nebylo zbytečné. Rozjela se díky němu řada debat, což pomohlo k myšlence na vytvoření sochy nové.
Podobný osud potkal také Masarykovu sochu v nedaleké Nové Pace. Tam ji také dvakrát vztyčili
a dvakrát strhli. Potřetí ji v Nové Pace postavili po Sametové revoluci a domnívám se, že dělá parádu
městu dodnes.“
Na konci loňského roku zastupitelstvo rozhodlo, že ve Studenci bude nová socha Masaryka. Připomene
100. výročí založení samostatného Československa a kopíruje původní podobu Masarykovy sochy,
zničené před skoro padesáti lety. O vypracování hliněného modelu a o sádrový odlitek se postarala
místní sochařka Andrea Kuříková.
Sochu vyrobí umělecká slévárna z Horní Kalné. „Zaplatíme za ni zhruba půl milionu korun,“ dodává
Ulvr. „Stejně jako naši předci jsme zadali práce na Masarykově soše firmám ze Studence a okolí. Historii
však chceme napodobit ještě v jednom směru. Vždy, když se ve Studenci tvořila socha T. G. Masaryka,
konala se dobrovolná sbírka mezi občany a zdejšími firmami. Vyhlásili jsme ji na začátku dubna, zatím
se v ní sešlo přes dvacet tisíc korun.“
Ulvr dodal, že obec vzdá hold prvnímu československému prezidentovi a také všem Studenečákům,
kteří se podíleli na vztyčení všech předchozích Masarykových soch. Sochu Studenec odhalí 28. října
2018.
„Protože ji necháme odlít z bronzu, důkladně ji na urnovém hřbitově zabezpečíme proti zlodějům,“
prohlásil Ulvr. „Sochu vztyčíme vedle památníku obětem druhé světové války.“
Právě během nacistické okupace Čech musela zmizet Masarykova socha ze Studence poprvé. Vesnici
zdobila od roku 1937 a stála více než 17 tisíc tehdejších korun, což odpovídá několika set tisícům
dnešních korun. Kromě politických stran přispěli do sbírky Tělocvičná jednota Sokol, firma
Fejfar&Mládek, ochotnický spolek Lidumil, lékař, učitelka, poštmistr nebo listonoš. „Také teď dávají
peníze drobní dárci, někteří ani nechtějí, aby o tom vědělo jejich okolí,“ prozrazuje Ulvr. „Každému, kdo
na sochu přispěje, dáme pamětní list.“
První Masarykova socha vydržela ve Studenci jen tři roky. Po okupaci okleštěného Československa
přikázal okresní hejtman, aby sochu odstranili. Sochu sejmuli z podstavce v srpnu 1940. Lidé ji ale
nezničili, opatřili ji obalem a zakopali. Vzápětí však dorazilo okresnímu hejtmanovi udání a socha
musela být po vykopáni rozbita.
Druhá Masarykova socha ozdobila Studenec v den výročí založení republiky - 28. října 1946 ji odhalili
před kostelem. Zůstala tam až do léta 1962, kdy ji komunisté uložili na nedůstojné místo za Makovičkovu
garáž naproti vjezdu do lomu.
Potřetí Masarykovu sochu vztyčili ve Studenci 28. října 1968, tedy již po okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy a po rozdrcení snahy o nastolení demokracie. „Zásadně proti se tehdy postavila
vesnická organizace komunistické strany,“ připomíná Ulvr. „Obnovu poničené sochy pokryla sbírka.
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Nejvíce peněz darovalo JZD Studenec a základní devítiletá škola. Odhalení pomníku se zúčastnilo více
než tisíc lidí.“
Sochu vandalsky strhli vykonavatelé vůle KSČ v noci z 21. na 22. února 1972. „Věříme, že naše nová
Masarykova socha vydrží ve Studenci navěky,“ shrnuje Ulvr. „T. G. Masaryk byl prezidentem, za něhož
se národ nestyděl a může na něj být stále hrdý.“
Foto autor| Foto: archiv obce a Miloslav Lubas, MAFRA
Foto popis| Návraty sochy Vlevo podoba budoucí sochy Masaryka, která vznikla v ateliéru. Na podstavci
bude oblečený ve svém typickém prezidentském obleku. Vedle starosta Jiří Ulvr na místě, kde socha
bude stát. Dole slavnost u pomníku obnoveném v roce 1968.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
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